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 ءادهإ

 ,داهتجالاو ثحبلا لوصأ سسأ يذلا «ةلّمتملا ةعماجلاو «ةيملعلا ةعوسوملا بحاص ىلإ

 مامإلا اهيد ممأ ةمألاهذحل ددجلا :ةنسلاو باتكحلا طءاوض نمض

 (ىلاعت هللا همحرم) يبلطملا يعفاشلا سررسدإ نب دمحم

 :يعفاشلا بحجب ًاميتم ناك نمىلإ
 (ىلاعت هللا همحر) نآسفلا ىفطصم خيشلا يدلاو

 . . . (ىلاعت هللا اهمحرم) يت دلاو ىلإ

 .. . يجو ىلإ

 . . .يدالوأللا
 . . يعفاشلا ب حأ نم لكحملإ

 . . .حلاصلا فاسلا جهنم ىلع بسلابحأو

 . . .باتكحلا اذه يدهأ ًاعيمج ءالؤه ىلإ

 نآرفلا ىفطصم نب دمحأ (ما ٠ 01/ ه655١] ةبسم :ضايرلا





 نافرعو ركش
 «يلع نمو «قفو ام ىلع .هتمظعو هلالجم قيلي ًاركش لجو زع هللا ركشأ

 (هللا همحر) يبلطملا يعفاشلا سيردإ نب دمحم

 نيفظومو ةذتاسأ نم اهيلع نيمئاقلاو «ميركلا نآرقلا ةعماج ركشأ امك

 :خيشلا ةليضف ؛لمعلا اذه ىلع ليلجلا فرشملا ىلإ لوصوم ركشلاو

 رداقلادبع دمح أ رهاطلا / رونكدلا

 هناحبس لوملا لأسأو .ريثكلا ءىشلا هتاهيجوت نمو ء«هنم تدفتسا يذلا

 هتقو يف هل كرابيو .هلامعأ ةفيحص يف كلذ لعجيو «لذب ام ىلع هبيثي نأ ىلاعتو

 .هلمعو

 ةفّلكملا ةنجللاو «لماشلا رابتخالا ةنجلل يركش هجوأ ةبسانملا هذهبو
 نازيم يف هلعجي نأ هللا نم وجرأو ءدهج نم هنولذبي ام ىلع ةلاسرلا هذه ةشقانمب

 ةروشم :نم ةلاسرلا هذه يف ناعأ نم لكل صاخلا يركش هجوأ ىيننأ امك

 «ةدعاسملا هوجو نم هجو يأ وأ .ديلجت وأ .ةعجارم وأ .ةعابط وأ .ةحيصن وأ

 .ليبسلا ءاوس ًاعيمج انيدهي نأو ءرش لكل قيلاغم ءريخ لكل حيتافم





 هّمذدقلملا

 (ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مامإلا ريسفت) قيقحتو عمجو ةساردرايتخا ببس

 نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو «هيدهتسنو ءهب نيعتسنو .هدمحن هلل دمحلا نإ
 دجت نلف للضي نمو .هل.لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيسو انسفنأ رورش

 .ًادشرم يلو هل

 ءأارشبم «نيملاعلل ةمحر ثوعبملا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص .ًارينم ًاجارسو .هنذإب هللا ىلإ ًايعادو ءًاريذنو

 .ًاريثك ًاميلست ملسو «نيدلا موي ىلإ .هجهن ىلع راس نمو .هباحصأو

 نم اهل الو ءالعو لج نيملاعلا بر مالكب ةقيصل ريسفتلا ةدام تناك امل

 مهنم بولطملا ,يهلإلا مهروتسد مهفل «نيملسملا جهنمو ةايح يف ةريبك ةميق
 [؟؛ :دمع] « آَهُناَقَفَأ ِبوُلُق ْلَع ْمأ تراَرَقْل َنوُرْبَدَعَي كَقَأ ) هب لمعلاو «هربدت

 ال يذلا هللا باتك مهفي نأ «ىلاعت هللا عرش قبطي نأ ديري نمل دب الف «ةيآلا

 [4؟ :تلصف] « رايح ميك نم ليزغت ) .هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي

 حور مهفل «ةدمتعملا ريسافتلا ىلإ عوجرلاب الإ هللا باتك مهف ىنستي الو ةيآلا
 لوصألا بتك يف ررقت امم) كلذ ريغو .هتاراشإو «هتالالدو .هقوطنمو .صنلا



 بتك يف فرعي امم) «ةيوغللا تادرفملا يناعم نايبو «ةغللا ةلالد نمو ؛(ةيهقفلا

 باتك يف فرعي ام) «ةيعرشلا ةيحانلا نم ظفللا ةلالد نمو .(اهسيماوقو «ةغللا

 .(ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا بتك يفو ؛هللا

 ثيح هي ميركلا ينلا نمز ذنم ءميظعلا نآرقلل ريسفتلا ةيمهأ تزرب دقف

 ؛ةيلوقلا ةرهطملا هتنس تناكف «نيملاعلا بر نم فيلكتب .لوألا رّسفملا كي ناك

 ؛ينآرقلا صنلا مهفل ةقبطمو .ةحّضومو «ةنّيبمو «ةرّسفم «ةيريرقتلاو «ةيلمعلاو

 ركل َكِيلِإ آَْلَرنَأَو ) :ىلاعت لاق .ًافنآ اهيلإ راشملا «ةنسلا عاونأ نم ريثك يف

 .ةيآلا [44 :لحنلا] © َمِيَِلِإ َلَرُن ام سا َنْيَبتِل

 ضعب ريسفت يف دهتجي - مهيلع هللا ناوضر - ةباحصلا ضعب ناكو

 هيلع ضرع كأي ينلا سلجم ىلإ ءاج اذإف فهلا لوسر نع هدعبل ًارظن «تايآلا
 ةالصلا هيلع ناكف .همهف يذلا مكحلا طابنتسا وأ «ةيآلا ريسفت نم ءهلّوأ ام

 وأ ءبوصألا مهفلا ىلع مهّلدتي وأ ءريسفتلا اذه ىلع مهّرَقُي نأ امإ ؛مالسلاو

 امهنع هللا يضر سابع نبال اعد هنإ ىتح «ماقملا اذه يف لثمألا قيبطتلا ىلع

 ثيدحلا ''«(ليوأتلا هملعو نيدلا يف ههقف مهللا» :هلوقب

 نمز«نيتفد نيب فيرشلا فحصملا عمج متو ؛ةدشارلا ةفالخلا رصع ءاج مث

 ةجاحلا اهدنع تزربف « ههرمع انديس نم ةروشمب هذ قيدصلا ركب يبأ انديس

 اوناك ةباحصلا نم ًاريثك نكلو «ىلاعت هللا باتكل لماكتم ريسفت دوجو ىلإ

 «باوصلا ةبناجم وأ ؛للزلا نم ًافوخ هللا باتك ريسفت يف ضوخلا نم نوجرحتي

 ١/ج هدنسم يف دمحأ مامإلاو .1658/ص 7,/ج ملسمو 717 /ص 1/ج يراخبلا هاور قلل

 ١56 /ص ١ /ج ىربكلا تاقبطلا يف دعس نباو « 755 /ص
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 يأو ءيّلِقُت ضرأ ْيأ» :لاق «ةيآ ىنعم نع لتس امدنع قيدصلا ركب يبأ لوقك
 :ةيآلا هذه ررك امدنع 4 رمع لوقو .«يبيأرب نآرقلا يف تلق اذإ ءيلِظُت ءامس

 نإ :لاق مث ؟بآلا امف «ةمولعم ةهكافلا :لاق «ةيآلا ١ :سبع] ( اََو ةَهكدَفَو )

 «ةباحصلا تاداهتجا ىسنن ال ماقملا اذه يف اننكلو ءرمع اي فلكتلا وهل اذه

 ريسفت يف نيدشارلا ءافلخلا تاداهتجا لب «ةدشارلا ةفالخلا نمز يف ةصاخو

 ىلع ٌلدأ سيلو ءلقتسم ريسفتك مهنع نودت مل اهنكلو «ةميركلا تايآلا نم ريثك
 .قارعلا داوس ضرأ ةلأسم يف مئانغلا عيزوت ةيآل # رمع انديس مهف نم كلذ

 .رشحلا ةروس نم ةعباسلا ةيآلا ريسفت مهف يف ةباحصلل هعانقإو

 رشتناو «مالسإلا نيد يف ىتش ماوقأ تلخدو «نيعباتلا رصع ءاج مث

 لخدو ؛(مورلاو سراف) رصعلا كلذ يف نيتميظع نيتلود ربكأ دالب يف مالسإلا

 ال مهرثكأو «ىدارفو ًأجاوفأ هللا نيد يف نيتلودلا نيتاط نوعضخي اوناك نم ريثك
 ىتح ؛ًابولطم ًايعرش ًاحاحلإو ؛رثكأ ةيمهأ ريسفتلا ةدال لعج ام «ةيبرعلا نسحي
 اهدنع تزربف .هرجهي الو هب لمعيف .هبر باتك نآرقلا أرقي نم لك مهفي
 - ةرصبلا - ةفوكلا - ةئيدملا - ةكم ةسردم) اهرهشأو «ةيريسفتلا سرادملا
 ناكو «ميركلا نآرقلا تايآ لكل «ةلماشلا ريسافتلا ترهظو .(اهريغو ... ماشلا

 دوجو مدع دنع (يأرلاو روثأملاب) مزتلملا اهنمو ءطقف (روثأملاب) مزتلملا اهنم
 باتكل مهريسفت دنع اهب مهسفنأ اومزلأ يتلا ,ريسفتلا دعاوق ىلإ ًادانتسا ءصنلا
 ققُحو «نيعباتلا رصع يف ترهظ ىتلا ريسافتلا هذه مظعم تعبط دقو «ىلاعت هللا

 .هيلع ٌدّْرَو رخآلا هضعب شقونو ءاهضعب رصتخاو ءاهبلغأ

 نآرقلل يريسفتلا ثارتلا ءايحإ ةركف اثيدح ةيبرعلا تاعماجلا يف ترهظو
 نيعباتلا رابك نم وأ (سابع نباك) ةباحصلا راغص نم مالسإلا ةمئأل ميظعلا



 نم تعمج رابك ةمئأل ةلقتسم ريسافت ترهظ دقو ءيرصبلا نسحلاو دهاجمك

 ءانغإو ًءارثإ تناكف .فيرشلا ثيدحلا بتكو «ةيريسفتلا بتكلا يف اهناظم

 ريسفتو «(ةَئيّيَع نبا) ريسفت «لاثمللا ليبس ىلع اهنم ركذأ «ةيمالسإلا ةبتكملل

 .مهريغو (دهاجم) ريسفتو ؛.(يروثلا مامإلا)

 ةاروتكدلا ةجرد ىلع هب لصْحأ ثحبل حلصي عوضوم نع ْشتفأ تنك املو

 مامولل ةلاسرلا باتك ققحم اهدروأ 'ةظحالم يرظن تتفل «- ىللاعت هللا ءاش نإ-

 يف لاق ثيح «.«ركاش دمحم دمحأ» ةمالعلا وهو الأ «- هللا همحر - يعفاشلا

 سرهفلا اذهف» : ١/ /مقرب (ةيشاحلا يف) نآرقلا تايآ سرهف 7١17/ / ةحفصلا

 باتكلا تايآ نم ريثكل يعفاشلا مامإلا ريسفت «ئراقلا هنم ديفي ذإ «ًادج ليلج

 ةسيفن ةعومجم انل تناك يعفاشلا بتك لك يف اذه لثم عنص ولو .ميكحلا

 يف ءاهلثم دجن داكن ال نآرقلا ريسفت :يف ههقفو يعفاشلا لوق نم ةعئار

 .«ريسفتلا بتك نم باتك

 يعفاشلا مامإلا بتك يف تدرو ىتلا تابآلا عمجمب تعرش .هذه تأرق املف

 يدنع تلصحف «ةميركلا تايآلا اهنم ترسف ىتلا روسلاو «-هللا همحر

 :ةيلاتلا ةيئاصحإلا

 نآرقلا نم ةروس نيعستو سمح (40) يف ةدراو تايآ ريسفت يف ملكت ١-

 .ميركلا

 .ةيآ نيعبرأو سمخو ةئامعبس (740) نم رثكأ ريسفت يف ملكت -؟
 .داهتجالاو «هقفلاب ةلص اهل يتلا ,ماكحألا تايآب قلعتي هريسفت بلغأ نإ -"

 يبلّطملا يعفاشلا مامإلل .صاخ ريسفت عمج يف لمعلل ىلاعت هللا ترختساف

 .هقفلا يف لوصألا ملع سسؤمو عضاو ءروهشملا بهذملا بحاص «يشرقلا
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 هباتك يف ةمهملا ثيدحلا حلطصم دعاوق ضعب نيودت ىلإ نيقباسلا لوأو
 ًايريسفت ًاصصخت ربتعت ىتلاو ؛ماكحألا تايآل نيرسفملا لئاوأ نم هنأ امك .«ةلاسرلا)

 يمويلا ملسملا كولسب مهم ساسم ىلعو «ةعيرشلا ماكحأ يف ًايلوصأ أيهقف
 ؛لضافألا ةوخألا ضعب ترشتسا مث ءلمعلا كلذل يردص حرشناف ءيعامتجالاو

 .هنسحتسا دقو الإ دحأ ىلع لمعلا اذه تضرع امو لمعلا اذه ىلع ينعجشف

 عئاذ مامإب قيصل هنأ ةصاخ ءريسفتلا اذه لثمل ةجاحب ةيمالسإلا ةبتكملا نأ امك

 . خلا .ثيدحلاو ,لوصألاو .هقفلاو ءريسفتلاو «ةغللا يف ماقملا عيلض تيصلا

 :ثحبلا اذه رايتخا ةيمهأ

 ايانث نم هقيقحتو ريسفتلا اذه عمجل ملعأ ام بسح دحأ - مدقتي م ١-

 همح ري يتقهيبلا مامإلا هب ماق يذلاو «ةيريسفت ةقيرطب ؛ ةدمتعملا ريسفتلا بتك

 ملو ؛هقفلا باوبأو ةيهقفلا ةقيرطلا ىلع ناك (نآرقلا ماكحأ) باتك يف «- هللا

 ةريثك ةقرفتم تايآلا نأ امك يعفاشلا مامإلا اهرسف ىتلا تايآلا عيمج بعوتسي

 ."”ةيهقفلا لئاسملا بسح

 يف مهجهنم ىلع فّرعتي ىتح .بهاذملا ةمثأ ريسافت عمج ةيمهأ ١-

 ىلإ نيثحابلا عفدت ةوطخ اهلعلو «ىلاعت هللا باتك نم ةيهقفلا ماكحألا طابنتسا

 . هللا ءاش نإ ةمئألا ريسافت ةيقب عمج

 ةروس يأل يعفاشلا مامإلا ريسفت لوانت يف ملعلا بلاط ىلع ريسيتلا -'9

 بيقنتلا نم ًالدب ؟ليلجلا مامإلا اذه اهرسف فيك .ىلاعت هللا باتك نم ةيآ وأ
 .ةعونتملا ريسفتلا بتك وأ هذيمالتل وأ يعفاشلا مامإلل ةلوطملا بتكلا ايانث يف اهنع '

 يعفاشلا مامإلا ريسفت عمج ىلإ له «ين .كلذ ةشقانمو ؟ىعفاشلا مامإلا ريسفت عمج ىلإ دحأ قبس له «يناثلا لخدملا رظنا )١(
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 يئزحلا صصختلا ىلإ ليمب حبصأ دقف ءماكحألا تايآ ريسفت ةيمهأ -5

 ؛ةيعفاشلا نم يسارحلا ايكلا ةمئآلا ضعب هيف ّبّتكو ,ريسفتلا ملع يف (يعوضوملا)

 نبال نآرقلا ماكحأ ريسفتو «صاصجلل نآرقلا ريسفتو .ةيكلاملا نم يطرقلاو

 نم يعفاشلا مامإلا ربتعيو «ينوباصلا خيشلا ريسفتو «سياسلا ريسفتو «يبرعلا

 .لقتسم باتكب هدارفإ ىلإ عفدي امم .صصختلا اذه يف اوبتك نيذلا لئاوأ

 «كلذ ىلإ نيقابسلا نم وه لب «نيودتلا قبس وأ .ديعقتلا يف ةيمالسإلا مولعلا

 يف هرثأو هتناكمو هتايح ةسارد يف اهحضونس ىتلاو .نيملسملا تاداهتجا يف هرثأو

 .- هللا ءاش نإ ةساردلا مسق ءانثأ

 مالك عم سولجلاو .ءيش اهيلع ولعي ال ىتلا ىلاعت هللا باتك ةمدخ -5

 ميظعلا نآرقلا ةدئام بادآ نم ذخألاو .ءيش هلدعي ال يذلا نيملاعلا بر

 .ءيش هلضفَي ال اذهو

 دسي لقتسم ٍفْلْوُم يف مولعلا ضعب تاتش عمج يف ةعضاوتم ةمهاسم -

 «يمالسإلا ثارتلل ءايحإ هيفو ؛ ىلاعت هّللا ءاش نإ ةيمالسإلا ةبتكملا يف ةرغت

 .عوضوملا اذه رايتخا ىلع - هللا نذإب 9 تمزع ءاهريغو ةعمتجم بابسألا هذهل

 :ثحبلا ةطخ

 يف ريسلا ةيفيك نايب عم «هرايتخا ببسو ثحبلا ةيمهأ لمشت :ةمدقملا - ًالوأ

 .'"”ةلاسرلا

 .ةلاسرلا يف ريسلا ةيفيك ةفرعمل ةطخلا رخآ رظنا )١(
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 :"”لوصف ةسخخ ىلع لمتشي :ديهمتلا - ًايناث

 يف ءاملعلا بهاذمو ءليوأتلاو .ريسفتلا يحلطصم لولدم :لوألا لصفلا -

 .امهنيب قرفلا

 :ثحابم ةثالث هتحت جردني

 .احالطصاو ةغل ريسفتلا لولدم فيرعت -أ

 .ًاحالطصاو ًةغل ليوأتلا لولدم فيرعت-ب

 .ليوأتلاو ريسفتلا نيب قرفلا يف ءاملعلا بهاذم -ج

 .هروطتو ريسفتلا نع ةيخيرات ةحل :يناثلا لصفلا -

 : ثحابم ةعبرأ هتحت جردني

 :يف ريسفتلا

 | .هلَذ لوسرلا دهع -أ

 .مهيلع هللا ناوضر ماركلا ةباحصلا دهع-ب
 .ىلاعت هللا مهمحر نيعباتلا دهع -ج

 .ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مامإلا رصع ىتح نيودتلا رصع -د

 .ةيريسفتلا تاطاشنلا :ثلاثلا لصفلا -

 :ثحابم ةعبرأ هتحت جردني

 الأ .ساسألا فدهلا ىلع ةلاسرلا يف ةلاطإلا ةيشخ «ةلاسرلا نم ةعبرألا ديهمتلا لوصف تفذح )١(

 اهجرخن دقو هخيراتو ريسفتلا لوصأ :ىمسم تحت ةرثكب قاوسألا يف اهرفوتلو ءريسفتلا :وهو

 تاطاشنلا» :ثلاثلا لصفلا نم انيقبأ اننأ ىلع هيونتلا عم .ىلاعت هللا ءاش نإ لقتسم بيتك يف

 سماخلا لصفلا ىلع انيقبأو «ةلاسرلل لوأ لخدمك طقف (د) ةرقفلا «رصمو ماشلا يف ةيريسفتلا

 .ريسفتلاب امهقلعتل كلذو «ةلاسرلل ناث لخدمك
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 :يف ريسفتلا ةسردم

 .ةمركملا ةكم -أ

 .ةرونملا ةنيدملا- ب

 .(ةرصبلاو ةفوكلا) قارعلا -ج

 .(لوألا لخدملا) .رصمو ماشلا يف ةيريسفتلا تاطاشنلا -د

 .روثأملاب ريسفتلا -أ

 .يأرلاب ريسفتلا-ب

 ةشقانمو ؟يعفاشلا مامإلا ريسفت عمج ىلإ دحأ قبس له :سماخلا لصفلا

 .(يناثلا لخدملا) .كلذ

 :نيمسق ىلإ ةلاسرلا مسقت :اهباوبأو ةلاسرلا ماسقأ :ًاثلاث

 :نيباب نمضتي :ةساردلا مسق / لوألا مسقلا

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلل ةلماك ةمجرت :لوألا بابلا -

 جهنم :لوألا مسقلا) .ريسفتلا يف يعفاشلا مامإلا جهنم :يناثلا بابلا -

 .(ريسفتلا يف يعفاشلا مامإلا

 يعفاشلا مامإلل ريسفت نم رثأ ام لك نمضتي :ريسفتلا مسق / يناثلا مسقلا

 .فيرشلا فحصملا يف اهدورو قفو تايبآلاو روسلا بيترت ىلع بترم

 :نيباب ىلع لمتشيف :ةساردلا نم لوألا مسقلا امأ
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 :يلي ام قفو ةبترم لوصف ةعبرأ نمضتتو :"''يعفاشلا مامإلا ةمجرت - لوألا بابلا

 .يعفاشلا اهيف شاع يتلا ةئيبلا :لوألا لصفلا -

 :ثحابم ةثالث اهتحت جردني
 :يحاونلا نم

 .ةيسايسلا -أ

 .ةيعامتجالا-ب

 .ةيملعلاو ةينيدلا -ج

 .ةيصخشلا يعفاشلا ةايح :يناثلا لصفلا -

 :ثحابم ةعبرأ اهتحت جردني

 .هبقل - هتينك - هبسن - همسا -أ

 .هتأشن - هدلوم-ب

 .همتاخ - همدخ - هلايع - هتافص -ج

 .هتافو - هراضتحا - هضرم -د

 .ةيملعلا يعفاشلا ةايح :ثلاثلا لصفلا -

 :ثحابم ةعبرأ اهتحت جردني

 .ملعلل هبلط -أ

 .هتالحر-ب

 .هخويش (/ هتذتاسأ جا

 ةيشخو «بقانملاو مجارتلا بتك يف اهرفوتل «ةلاسرلا نم ةلماك ةمحرتلاو بابلا اذه فذح مت )١(

 اهجارخإ ىلإ قفون انلعلو ءيعفاشلا مامإلا ريسفت جارخإ :وهو الآ ساسآلا فدهلا ىلع ةلاطإلا



 .هذيمالت -د

 .ةيملعلا يعفاشلا ةناكم :عبارلا لصفلا -
 :ثحابم ةثالث اهتحت جردني

 .يعفاشلا اهب زيت تلا بناوجلا -

 .بتك نم هيلإ بسن امو هتافلؤم-ب
 .هيف ءاملعلا لاوقأ -ج

 ةعبرأ نمضتي :ريسفتلا يف يعفاشلا مامإلا جهنم :(لوألا مسقلا) يناثلا بابلا

 :يلي ام قفو ةبترم لوصف

 .يعفاشلا دنع ريسفتلا رداصم :لوألا لصفلا -

 :ديهمت اهتحت جردني

 :ثحابم ةعبسو

 :هريسفت

 .نآرقلاب نآرقلل -أ

 .ةنسلاب نآرقلل-ب

 .عامجإلاب نآرقلل -ج

 .سايقلاب نآرقلل -د

 .ماركلا ةباحصلا لاوقأب نآرقلل ٠-

 .ةمئألاو نيعباتلا لاوقأب نآرقلل -و

 .ةيئآرقلا صوصنلا مهف يف اهبيلاسأو ةغللا ىلع دامتعالاب نآرقلل -ز

 .ريسفتلا يف يعفاشلا فقاوم :يناثلا لصفلا -

 :ثحابم ةعبرأو ءديهمت اهتحت جردني
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 :نم هفقومب قلعتت
 .داقتعالا لوصأ يف ةقلعتملا تايآلا -أ

 .ماكحألا تايآ-ب

 .نآرقلا يف خسنلا -ج
 .ناسحتسالا -د

 .هريسفت صئاصخو ريسفتلا يف يعفاشلا راثآ :ثلاثلا لصفلا -

 :ناثحبمو .ديهمت اهتحت جردني

 .ريسفتلا يف يعفاشلا مامإلا راثآ -أ

 .هريسفت صئاصخ-ب

 ملع يف ةمهم دعاوقل هسيسأتو ريسفتلا يف يعفاشلا ةناكم :عبارلا لصفلا -
 .ريسفتلا

 :ناثحبمو «ديهمت اهتحت جردني
 .كلذ ةيمهأو ىلاعت هللا باتك ريسفت يف يعفاشلا ةناكم -أ
 .ريسفتلا ملع يف ةمهم دعاوقل يعفاشلا سيسأت-ب

 لك نمضتيو ؛ةلاسرلا بلص وه :قيقحتلاو ريسفتلا مسق / يناثلا مسقلا - ًاعبار
 ءامسأ بسحب ةبوبم ميركلا نآرقلل ريسفت نم يعفاشلا مامإلا نع رثآ ام

 :ةيلاتلا ةطخلا قفو فيرشلا فحصملا يف تايآلا بيتردب ةبترمو ءروسلا
 :مسقلا اذه يف لمعلا ةطخ

 اهناظم نم يعفاشلا مامإلا نع ةلوقنملا ةيريسفتلا تاياورلا عمجو عبتت ١-
 نم هيلإ بسن امو .يعفاشلا مامإلا بتك :ةيلاتلا ةدمتعملا عجارملا يف
 يف ترس دقو .(دجو اذإ) اهريغو ةدمتعملا ريسفتلا بتك نمو .تافلؤم

 :ينآلا بسح تاياورلا لقن بيترت
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 ركذي مل وأ ءصقنأ وأ ءديز ام لقنأ مث ءألوأ مألا باتك يف درو ام يفوتسأ

 :يلي امك ةبترم ةيلاتلا بتكلا نم مألا يف

 مث ؛ةلاسرلا مث .«اهانعم وأ مألا ةرابع نم ذوخأم هنأل) ينزملا رصتخم

 .نآرقلا ماكحأ مث ,نئسلا مث ءدنسملا مث ملعلا عامج مث ؛ثيدحلا فالتخا

 .هيلإ هتبسن تحص ام يعفاشلاب ةقلعتملا بادآلاو بقانملا بتك يف درو ام مث

 .اهميقرتو اهروس ىلإ تابآلا وزع

 .لكشلاب تارابعلا نم لكشملا طبض

 .حاضيإ ىلإ جاتحت يتلا ةبيرغلا تادرفملا حرش
 اهيف هلجأ مل امو «ةدمتعملا ةنسلا بتك ىلع ةدراولا ثيداحألا جيرخت

 .(دجو اذإ) هيلع ءاملعلا مكح ركذ عم ريسفتلا بتك نم هناظم يف هعبتتأ

 .مالعألا سرهف يف ثحبلا ءانثأ يف درت ىتلا مالعألل زاجيإب فيرعتلا

 «(كلذ رسيت املك) دمتعملا يأرلا حيجرتو «ةشقانم ىلإ جاتحي ام ةشقانم

 ةلاطإلا ةيشخ ةشقانملا كرت اوبلط ةلاسرلا ىلع فرشملاو ةعماجلا نكل

 .مخض ريسفتلا عومجم نأ ةصاخو
 مه

 :نيثحبم نمضتت :ثحبلا ةمئاخ ًاسماخ

 .قيقحتلاو ةساردلا نم رهظت ىتلا جئاتنلا :لوألا ثحبملا -

 .اهب ذخألاو اهتاعارم مزلي ىتلا تايصوتلا :يناثلا ثحبملا -

 .ريدقتو ركش -

 :يلي ال ةعونتم سراهف لمشتو :سراهفلا اسداس

 .ةيورملا رابخألاو راثآلاو ثيداحألل -؟



 .ةيرعشلا تايبألل -'“

 .""اهب قحلي امو «ةروكذملا مالعألل -:

 ."”اهعبتي امو نادلبلاو نكامألل -

 .(قيقحتلاو ريسفتلل) هقفلا باوبأ ىلع ةيهقفلا ماكحألل ١-

 .ريسفتلا يف يعفاشلا جهنمو ديهمتلل (يليلحت سرهف) تاعوضوملل -

 .ةلاسرلا يف اهيلع دمّتَعا يتلا رداصملاو عجارملا ةمئاق -8

 هيف يل كرابي نأو ءميركلا ههجول ًاصلاخ يلمع لعجي نأ لأسأ ىلاعت هللاو

 .بيجم عيمس هنإ «ةمايقلا موي يتانسح هب لقثيو ءيلع رسبيو ءاملع يندزيو

 يف يملعلا ثحبلاو ايلعلا تاساردلا ةيلك ركشأ نأ دوأ «ةبسانملا هذهبو

 ءعوضوملا اذه ليجستب اهتقفاوم ىلع ةيمالسإلا مولعلاو ميركلا نآرقلا ةعماج

 .(نآرقلا مولعو ريسفتلا يف هاروتكدلا) ةجرد لينل

 مامإلا ريسفت ىرُي يك ءرمألا اذه يف ينقفوي نأ كك هللا نم وجرأل ىننإو

 تابتكملا ففرأ نيب ًاردصتم «مالعألا ةمئألا ريسافت نم هريغ عم يعفاشلا

 وهو .كلذ ىلع رداقلا يوقلا وهف «ىلاعت هللا نذإب ةصاخلاو ةماعلا ةيمالسإلا

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوقالو لوحالو ءليكولا معزو يبسح

 هبتكو .ه1177/0*/١٠ :ضايرلا

 ناّرفلا ىفطصم نب دمحأ م6٠٠0
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 .ةعوبطملا ةلاسرلا مجحو ةماخض نم ففخت ىتح تفذح دقو (؟)

"١ 





 لوألا لخدملا

 رصمو ماشلا 4 ريسفتلا ةسردم

 تناك ىتلا ةيمالسإلا مولعلا نيودت ةيلمع يف ريبك لضف نييومألل ناك

 ةفيلخلا :امهو .(ه65 /ت) .مكحلا نب ناورم يبا سفانت مّدَق دقلو

 ءرصم يلاو ناورم نب زيزعلا دبع هوخأو ءماشلا يف (ه81/تد) كلملا دبع

 بلطبو «لوألا نرقلا يف ءركبم تفقوب هنيودتو .يمالسإؤلا نيدلل ةريبك ةمدخ

 ًامكاح ناك امدنع «ناورم نب زيزعلا دبع نأ دجن ءرمألا يف انلصف اذإو

 رّيكك رمألا كلذب فلك دقو ءًانيودتو ءًاعمج يوبنلا ثيدحلا ةمدخ ىلإ هجتا ءرصلل

 كردأ يذلا «ةرجش وبأ :هتينكو .0صمخجب نيعباتلا مالعأ دحأ «يمرضح ا ةرم نبا

 .(ه944/ت) «ىلاولا يدسألا ريبج نب ديعس ريبكلا يعباتلا نيبو هنيب تناكف

 هل بتكي نأ ريبج نبا نم ةفيلخلا اهيف بلط «ةيملع تالسارم هللا امهمحر ريبج

 نحن



 ريسفتلا اذه نمو ."'(ًالماك ًاريسفت هنم بلطي نأ لبق «نآرقلا بيرغل ًاريسفت

 /ت) يقشمدلا ريثك نباك :نيرخأتملا ريسافت ىلإ - دعب اميف - هتايورم تلقتنا

 .(ه١١9/ت) يطويسلا مامإلاو .(هالال

 ' ًاريسفت هنم ةفيلخلا بلط مث «نآرقلا بئارغ ريسفتل تالسارم تناك ًاذإ

 ةفيلخلا هعضو ثيح ءهيلإ هلسرأ ؛لماك ريسفت عضوب ريبج نبا ماق دقو ءالماك

 ديعس لأسي بتك ناورم نب كلملا دبع نإف) :يزارلا مامإلا لوقي «ناويدلا يف

 ."'”(هيلإ ريسفتلا اذهب ديعس بتكف «نآرقلا ريسفتب هيلإ بتكي نأ ريبج نبا

 نآرقلل لماك ريسفت يناث اهنأ دجن ءريسفتلا يف ريبج نبا ةنودم يف انققد اذإو

 نيثدحملاو نيرسفملا نيب ةلوادتم تناك دقو «نآلا ىتح هملعن اميف ميركلا

 ناويد نم اهيلإ - هللا همحر - رانيد نب ءاطع اهلقن نأ ذنم ءرصم يف طاطسفلاب

 رصع يف ةلوادتم تناك يأ - .نمزلا نم نينرق ىلإ .- ةداجو - كلملا دبع

 ءانثأ هللا همحر يزارلا مامإلا ريسفت نمض تلخد مث .- رصم يف يعفاشلا مامإلا

 نب هللا ديبع ظفاحلا ءهدلاو ةلاخ نبا نم اهاقلت ثيح رصم ىلإ هتلحر

 هاورو «ريسفتلا كلذ عمس يذلا .(ه54١ /ت) «يزارلا ةعرز يبأ ميركلادبع

 .يعفاشلا مامإلل رصاعملا .(ه١71/ت) ءريكب نب هللا دبع نب ىيحي نع

 م ريسفتلاو نآرقلا مولع بتك تاهمأ نم ديدعلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 رثدنت اهلعج امث .يدسألا ريبج نبا اهبحاصل ةمجرتلا يف ىتح الو ءاهيلإ قرطتت

 عمج ىلإ نوهجتي اننامز يف نيثحابلا ضعب نإ ىتح «نمزلا نم ةليوط ةرتف

 الج «رجح نبال /بيذهتلا بيذهتو 3 777 /ص كج «يزارلل /ليدعتلاو حرجا قفز

 .41/6 /ص

 ل



 مل يذلا يربطلا مامإلا ريسفتك «ةديعب رداصم نم ريسفتلا يف ريبج نبا تايورم

 نب كلملا دبعل ريبج نبا اهعمج ىتلا ةنودملا هذه نم ةليلق تايورم الإ لقني
 ."” ناورم

 رشتنا رصمو ماشلا يف ريسفتلا نإ :لوقلا ىلإ صلخن قبس امب :تلق
 لالخ نييومألا نمز «- ةيمالسإلا ةلودلا نم بلطب - «يمسرلا نيودتلاب
 0 /ةنس ءمكحلا نب ناورم توم دعب يأ هفصتنم نم لب ءيرجهلا لوألا نرقلا

 (ريبج نب ديعسو ءربج نب دهاجم) نيليلجلا نيعباتلل كلذ يف قبسلا ناكو فه

 ىلع دمتعي يعفاشلا ناك ىتح ءدئاسلا وه امهريسفت ناكف «ىلاعت هللا امهمحر

 هفنصم نمض ريسفتلا يف هتايورم نم ًاريثك لقن دقو ءأريثك دهاجم ريسفت
 نب كلملا دبع قيرط نم ريسفتلا يف ريبج نب ديعس نع ىور هنأ امك «(مألا)

 ." هللا مهمحر جيرج
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 ةرشاعلا ةنسلا ه١51١ نابعش ؟1/ددعلا ةيمالسإلا تاساردلاو ةعيرشلا ةلجم رظنا )١(

 17-860 /ص

 .قباسلا عجرم ا قفز





 يناثلا لخدملا

 هللا همحر يعفاشلا مامإلا ريسفت عمج ىلإ دحأ قبس له

 ةجرد لينل .عوضوملا اذهل يرايتخا ببس نايب دنع «ميدقتلا يف انرشأ

 ريسفت عمجل .- يملع بسح - ٌدحأ مدقتي مل هنأ ىلإ .ريسفتلا يف هاروتكدلا
 ءانثأو عوضوملا ليجست دعبو «ةيريسفت ةقي ب «ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مامإلا

 عم ءامهنع ملكتنسو ؛ثيدح :رخآلاو ؛ميدق :امهدحأ نارمأ يل نيبت لمعلا

 :يلي اميف ةيملعلا ةشقانملا

 ىىلاعت هللا همحر يقهيبلا مامإلا هعمج (نآرقلا ماكحأ باتك) :لوألا رمألا

 هبتك نم - لوقي امك - اهذخأ ءاهريسفتب يعفاشلا مامإلا ماق صوصن نم

 يف ةيملعلا بتكلا راد هعبطو هرشنب تماق دقو ءًأريخ هللا هازجف «هباحصأ بتكو
 دمحم خيشلا ةليضف هتمدقم بتكو :م٠198/ه١٠5١ :ماع نانبل - توريب

 ةينامثعلا ةفالخلا يف ةيمالسإلا ةخيشملا ليكو «ىلاعت هللا همحر يرثوكلا دهاز

 «ىلاعت هللا همحر قلاخلا دبع ىنغلا دبع خيشلا ةليضف هشماوه بتك امك ءأقباس

 .ًاقباس فيرشلا رهزألا يف ةيمالسإلا ةعيرشلا ةيلكب سردلملا

 :يقهيبلا مامإلا نأ دجن «كرابملا هلمع ىلإ انرظن اذإو :تلق

 باوبأ ىلع ءاجف «(نآرقلا ماكحأ) هراتخا يذلا ناونعلا قفو هباتك بتر ١-

 .هماكحأو هقفلا

 في



 عومجم غلب ثيح «يعفاشلا مامإلا اهرسف ىتلا تايآلا عيمج بعوتسي مل -؟

 نم (ةيآ 570) راركت نودب يناثلاو لوألا نيءزجلا يف تدرو يتلا تايآلا

 .(ةروس ال")

 .ةيهقفلا لئاسملا بسحب ؛هقفلا باوبأ ىلع ةقرفتمو ةأزجم تايآلا دورو -“

 ًادهج بلطتت دقو ءاهعبتت ةدحاولا ةيآلا ريسفت يف ثحابلا ىلع بعصي -4
 .اهيف درو ام عمجل ًاريبك

 نب يدحب هققحو هعمج /ًاثيدح رهظ (يعفاشلا ريسفت) باتك :يناثلا رمألا

 عمج يف ىلوألا ةنبللا - هتمدقم يف لاق امك - هربتعاو «ىروُتلا دّيس نب روصنم

 يف ةيملعلا بتكلا راد كلذك هعبطو هرشنب تماق دقو «يعفاشلا مامإلا ريسفت

 نم ةحفص يىتئام يف عقي ءدحاو دلجم يف م146١ /ه5415١ ماع نانبل - توريب

 فيص فيرشلا يوبنلا مرحلا ةبتكمل يترايز ءانثأ هب تأجافت دقو «يداعلا عطقلا

 ملف ءاهريغو ضايرلاو ةرونملا ةنيدملا تابتكم يف هنع تشتفو هه١57١ ماع

 دحأ ةدعاسمب «يوبنلا مرحلا يف ةبتكملا ريدم نم هريوصت تبلطف «هنم ةخسن دجأ

 - «باتكلا نم ةروص ىلع تلصحو ءروكشم ريدملا قفاوف «"'' ةبتكملا يفرشم

 .- ًاريخ هللا امهازجف

 خألا ريسفتلا عماج نأ تدجو «باتكلا تحفصت امدنعو :تلق

 امك يعفاشلا مامإلا ريسفت عمجل ىلوأ ةاونك ءروكشم دهجب ماق دق ؛.(ىروشلا)

 :يلي ام يل نيبت نكلو «- اريخ هللا هازجف -هتمدقم يف ركذ

 .هللا هظفح يفالخملا يجان نب هللا دبع / خألا )١(
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 | :هلمع - ًالوأ

 بتك ىلع دمتعا هنأ .- ًابيرقت ةحفص تغلب ىتلا - .هتمدقم لوأ يف ركذ ١-
 /ةلاسرلا» و «(يقهيبلا هعمج /نآرقلا ماكحأ) :ةثالثلا يعفاشلا مامإلا

 .(هذيمالت ىلع يعفاشلا ءالمإ /مألا) و «(يعفاشلل

 ممأ - ًابيرقت تاحفص ثالث - دودحب «يعفاشلا مامإلل ةرصتخم ةمجرت ركذ ١-

 ءريسفتلا عمج متتخاو «ةرقبلا ةروس نم ٠١ /ةيآلاب ءريسفتلا عمج يف أدتبا -'*

 .حرّششلا ةروس نم  /ةيآلاب
 .(ةروس الا/) اهتايآأ ضعبل يعفاشلا ريسفت لقن يتلا روسلا عومجم -4

 .(ةيآ 717/4) ا يعفاشلا ريسفت لقن يتلا تايآلا عومجم -

 .طقف روسلا ءامسأل ةسرهف لعج -5

 :(راصتخاب) باتكلا ىلع انتاظحالم - ايناث

 :ققحملا لمعل دقن -أ

 .باتكلا يف اهيلع ريسيس ىلا قيقحتلاو عمجلا ةقيرط ركذي مل ١-
 يعفاشلا مامإلا بتك ىلع دمتعيس هنأ نم ؛هتمدقم يف هركذ اميف مزتلي مل -:؟

 :دجنف ,ةثالثلا

 .نآرقلا ماكحأ باتك يف تدرو يتلا تايآلا عيمج لوانتي م :ًالوأ

 .ةلاسرلا باتك يف تدرو ىتلا تايآلا لوانتي مل :ًاينا

 .!شماهلا يف الو نتملا يف ال ؛مألا باتك ىلإ ةدحاو ةيآ الو وزعي مل هنأ مث :ًاثلا

 .راصتخاب اهضعب جرخ امنإ .ثيداحألا عيمج جّرخي مل :ًاعبار

>38 



 . هريسفت لقن يف هيلع دمتعا امم رثكأ يعفاشلا بك :ًاسماخ

 ؛لاوقأ عماج ناك امنإ ءيعفاشلا لاوقأ نم هلقن اميف رود ققحملل دجوي ال ١-

 .؟ /ةرقف يف تركذ ام بسح ءاهدمتعا ىتلا بتكلا يف اهعضاوم ىلإ اهوزعي

 يف ةنسلاو حاحصلا بتك ىلإ جيرخت نودب ثيداحألا ضعب وزعب ماقو

 .!هْجَرْخُي ملو هزعي مل ًاريثك كرتو «ةيشاحلا

 مامإلل نأ دجن ثيح .هباتك يف يعفاشلا مامإلل ريسفتلا لك عمج قرغتسي مل ١-
 .هتمدقم يف ققحملا هيلإ راشأ ام اذهو ؛كلذ نم رثكأ تاريسفت يعفاشلا

 .يعفاشلا مامإلا ريسفتل هعمج يف هلمع جئاتن اهيف نيبي «ةمتاخ لعجي مل -*

 ثحبلا هبلطتي امم خلا ... نكامألاو صاخشألاو تايآلل سراهف لعجي مل -؛

 .ايلاح يملعلا

 :ةعبطلا ىلع دقن - ب

 باتكلا مزالم ضعب يفو .ةحفصلا لفسأ يف عضوت ًابلاغ تاحفصلا ماقرأ ١-

 !ىلعألا يف تعضو اهدجن

 ضعبو «.تايآلا يف ىتح ء.ةححصملا ريغ ةيعبطملا ءاطخألا ةرثك -؟

 .؟!ثيداحألا

 ... (يميداكألا) لمعلاو «جارخإلاو «قيقحتلا يف ةيراجت ةعبطلا -*

 مامإلل ريسفت عمج ىلإ ةسام ةجاحب انلز ام اننأ دجن ءةشقانملا هذه دعب

 نإف .كلذ ىلع يننيعيو «ينقفوي نأ كك هللا لأسأو ءًالماكتم نوكي .يعفاشلا

 - ناطيشلا نمو ينمف تأطخأ وأ ترصق نإو .هنمحرو هللا لضفبف تبصأ

 «لاكتالا هيلعو «ءليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا هّللاو .- هناوعأ نمو هنم هّللاب ذوعأ

 .ليكولا معنو ءيبسح وهو



 لوألا مسقلا

 ريسفتلا ف يعفاشلا مامإلا جهنم

 :نمضتيو

 .يعفاشلا مامإلا دنع ريسفتلا رداصم :لوألا لصفلا

 .ريسفتلا 4 يعفاشلا مامإلا فقاوم :يناثلا لصفلا

 صئاصخو ريسفتلا 4 يعفاشلا مامإلا راثآ :ثلاثلا لصفلا

 .هريسفت

 هسيسأتو ؛ريسفتلا #2 يعفاشلا مامإلا ةناكم :عبارلا لصفلا

 .ريسفتلا ملع 4 ةمهم دعاوقل

 ند





 لوألا لصفلا

 .ديهمت

 .نآرقلاب نآرقلل هريسفت :لوألا ثحبملا

 .ةّنسلاب نآرقلل هريسفت :يناثلا ثحبلملا

 .عامجإلاب نآرقلل هريسفت :ثلاثلا ثحبملا

 .سايقلاب نآرقلل هريسفت :عبارلا ثحبلملا

 .ماركلا ةباحصلا لاوقأب نآرقلل هريسفت :سماخلا ثحبلملا

 .ةمئألاو :نيعباتلا لاوقأب نآرقلل هريسفت :سداسلا ثحبملا

 .اهبيلاسأو :ةييرعلا ةغللاب نآرقلل هريسفت :عباسلا ثحبملا

 ارخز





 لوألا لصفلا

 مامإلا دنع ريسفتلا رداصم

 اهيلع ريسي دعاوقو ؛هداهتجا يف اهيلإ دنتسي رداصم نم مامإ لكل دب ال

 .ةنسلاو باتكلا يف ةدراولا ةيعرشلا صوصنلا ريسفتو ,ماكحألا طابنتسا يف

 - هللا همحر يعفاشلا مامإلا اورصاع وأ اوقبس نيذلا - ءاهقفلا ناك دقف

 اهدصاقم هيلإ ريشت امو «ةيعرشلا صوصنلا تاياغو يناعمل مهمهف يف نودهتجي
 دودح مهيديأ نيب نوكي نأ ريغ نم «ةقيلسلاو ٍةكَلْلا ىلع نيدمتعم ءاهرداصمو

 ةيعرشلا ماكحألل مهطابنتسا يف اهيلع زكتري دعاوقو «ةنودم

 نم وأ :هنارقأ نم - هريغ نع ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مامإلا صتخا دقلو

 لوصأ كلذب ًاددحم .هقفلا لوصأ ملع عضو يف قبسلاو لضفلا هل نأب - هقبس

 باتك يف اهمظعم ركذ «ةيلك ةماع دعاوقب اهايإ اطباض ؛طابنتسالاو مهفلا

 :ك مألا يف تدرو «ةلقتسم بتك ضعب يف اهضعب رركو اهلمكأو «ةلاسرلا

 .امهريغو (ناسحتسالا لاطبإ باتك) و (ملعلا عامج باتك)

 اهجارختسا نكمي «ةيلك لئاسمل أنايب دجيل ةيعرفلا ماكحألل عبتتملا نإ ىتح
 .يعرش صنل ريسفت وأ .مكحل رارقإ لوح موصخلا عم هتارظانم نم

 :نيمسق ىلإ ةعيرشلا ملع مسقي هللا همحر يعفاشلا نأ دجنو

 عسيو «هّتفرعم فلكم ملسم لك ىلع بجاو اذهو :ةماعلا ملع :امهدحأ

 .هلهجب دحأ رذعي الو .هملع لقاع لك



 .باتكلا ملع اوتوأ نم هب موقي «ةيافك ضرف اذهو :ةصاخلا ملع :يناغلا

 طقسي رمألا اذه يف مهمايقبو ءسانلا فالتخاو «ةباحصلا رابخأو «ةنسلاو

 ءالؤهو .هب اوماق امب رجألاو لضفلا مه نوكيو .يمالسإلا عمتجلا نع مثإلا

 .هب مايقلا مهيلع بجي لب .طابنتسالا قح مهل

 امو ؟ملعلا ام :لئاق يل لاقف '''ميسقتلا اذه يف هللا همحر يعفاشلا لوقي

 :ناملع ملعلا :هل تلقف ؟ملعلا يف سانلا ىلع بجي

 :يأ) لاق .هلهج هلقع ىلع بولغم ريغ أغلاب عسي ال اذهو :ٍةماع ملع ١-

 موص سانلا ىلع هلل نأو .سمخلا تاولصلا :لثم :تلق ؟اذام ّلْثِم :(رواحملا

 مهيلع مّرُح مهنأو ؛مهلاومأ يف ةاكزو .هوعاطتسا اذإ تيبلا جحو «ناضمر رهش

 نأ دابعلا فّلُك امم اذه ىنعم يف ناك امو ءرمخلاو «ةقرسلاو «لتقلاو ءانزلا

 مهيلع مرُح امب هنع اوفكي نأو .مهلاومأو مهسفنأ نم هوطعيو «هولمعيو «هولقعي

 دنع أماع دوجومو «هللا باتك يف ًاصن دوجوم ملعلا نم هلك فنصلا اذهو ءهنم

 هللا لوسر نع هنوكحي .''مهماوع نم ىضم نمع مهماوع هلقني ؛مالسإلا لهأ

 هيف نكمي ال يذلا وه ملعلا اذهو .مهيلع هبوجو الو «هتياكح يف نوعزاني الو

 .عزانتلا هيف زوجي الو «ليوأتلا الو ربخلا نم طلغلا

 نم أدحأ ىقلت ال «ةماعلا ملع نأ ىلع دكؤي :هللا همحر يعفاشلا نأ ىرنو

 امك .هيف دحأ ىلع ًائيش دحأ اهيف دري الو .هدنع هملع تدجو الإ نيملسملا

 فرفز
 : اههبشأ امو تاولصلا ددعو ءضئارفلا لمج يف تفصو

 رظناو 21175و778/ص ا//ج مألا رظناو ,7-69 017 /ص 951١-9717 /تارقفلا ةلاسرلا )١(

 /هرصعو هتايح يعفاشلا رظناو و 2١54 /تارقفلا لال” /صسص ملعلا عامج باتك

 .١15و١15 /ص ةرهز يبأل

 .ةرتاوتملا ثيداحألا :هب دوصقملا .مهماوع نم ىضم نمع مهماوع هلقني (؟)

 . 10/7 /ةرقفلا 5”23/ص ملعلا عامج باتك رظناو 2778 /ص ءال /ج «مألا رظنا (*)

 ندا



 :هل تلق :يناثلا هجولا امف :لاق

 نم هب صخي امو ءضئارفلا عورف نم دابعلا بوني ام وهو :ةصاخ ملع -1
 تناك نإو «ةنس صن هرثكأ يف الو ءباتك صن هيف سيل امم ءاهريغو ماكحألا

 هنم ناك امو ةماعلا رابخأ ال ."'' ةصاخلا رابخأ نم يه امنإف ةنس هنم ءيش يف

 ."” ًاسايق كردتسيو «ليوأتلا لمتحي

 نيقباسلا ملع :ةصاخلا ملعو :هلوقب كلذل يعفاشلا ريرقت انه دجنو

 اميف ؛ ًانيب ًانيابت نيابتتو مهليواقآ فلتخت «تيقل نم ىلإ مهدعب نم نيعباتلاو
 سايقلا لمتحيف .سايقلا ىلإ اوبهذي لو ؛هيف نولوأتي .باتك صن هيف سيل
 هنأ - هفالخ هيلع ماقأ نمل - فلاخملا دنع ام لقاف اوفلتخا اذإف .فالتخالا

 .ىلوألا ةلزنملا اذكه تسيلو .هفلاخ نم دنع وه كلذكو .عىطخ

 نوكي نأ كدنع زجي مل ءسايقلا ئطخي نأ سايقلا يف نكماف ًاسايق ليق امو
 ."” تمعز امك «هللا ىلع هلك هب دّهْنْتُي الو .ةطاحإ سايقلا

 عوضوم :وه ةصاخلا ملعو :لوقيف هّللا همحر ةرهز وبأ دمحم خيشلا قلعيو

 هيف يرجي يذلا وهو .هطابنتسا يف نودهتج لا دهتجي يذلا وهو .ءاهقفلا ثحب

 نوكتلو .ًاحيحص طابنتسالا نوكيل ؛ طباوضلا هل عضوت يذلا وهو «عزانتلا

 نيب مكحلا نوكتو .باوصلاو أطخلا هب ساقي يذلا سايقملا طباوضلا كلت
 ."” نيفلتخملا نيب لصافلاو «نيعزانتملا

 .داحآلا ثيداحأ :هب دوصقملا .ةصاخلا رابخأ نم يه )١(

 .يأرلا لامعإو سايقلا قيرطب هكاردإ بلطي :هب دوصقملا ءأسايق كردتسي (؟)

 7١و19 /نيترقفلا .”7و'”6 /ص ملعلا عامج باتك رظناو 23279وا778/ص /ج مألا رظنا (9

 ١١؟/ص ةرهز يبأل /هرصعو هتايح يعفاشلا (5)

 ذي



 ةلسلستم ةبئرم بتارم سم ملعلا نأ هللا همحر يعفاشلا مامإلا ربتعي امك
 :"' ىلي امك

 باتكلا عضي يعفاشلا نأل ؛تتبث اذإ ةنسلاو .باتكلا :ىلوألا ةبترملا

 اهريتعيو «ةدحاو ةبترم ف (ةماع نع ةماع هتلقن ام يهو) «ثحص اذإ ةئسلاو

 برضيو .اهنايبل جتحي مل نإ نآرقلاب يفتكيو .هلمجمل ةلصفملاو باتكلل ةنيبملا
 .ضئارفلا لمج :ًالثم كلذل

 عامجإ هب دارملاو «ةنس الو باتك هيف سيل اميف عامجإلا :ةيئاثلا ةبترملا

 مهعامجإ ربتعيف «ةماعلا ملع ىلع اورصتقي ملو .ةصاخلا ملع اوتوأ نيذلا ءاملعلا

 ؛يأر نع نوكي ال مهعامجإ نأ كلذو .هيلع اوعمتجا اميف مهدعب نم ىلع ةجح

 فرعي نأ ريغ نم ءأيأر كي هللا لوسر باحصأ ضعب لوق :ةثلاثلا ةبترملا

 نم هلقن ناك اذإ ءانسفنأل انيأر نم ريخ انل ةباحصلا يأرف .هفلاخ ًادحأ نأ

 .طلغلا هيف نمؤي يذلا هجولا

 لوق نم ذخأيف «ةلأسملا يف # هللا لوسر باحصأ فالتخا :ةعبارلا ةبترملا

 زواجتي الو «سايقلا هحجري وأ «ةنسلاو باتكلا ىلإ برقأ هاري ام مهضعب

 .اهريغ ىلإ مهاوقأ

 «ةقباسلا بتارملا نم دحاوب همكح فرع رمأ ىلع سايقلا :ةسماخلا ةبترملا

 ف همكح ىلع صوصخملا رمألا ىلع ساقيف .(عامجإلاو «ةنسلاو «باتكلا)

 /ص 7,/ج ؛مألا رظناو «(فرصتب) 15791١57 /ص ةرهز يبأل / هرصعو هتايح يعفاشلا )ع0

 .8”7والا/ /ص .ملعلا عامج باتك رظناو «ةبترم ريغ (هوجو) ىمسمب تركذ دقو «؛4

 .18060و١ا/8 /تارقفلا

 نك



 نم ةباحصلا ضعب لوق هيف عبُت وأ .عامجإلاب همكح فرع وأ «ةنسلا وأ ؛باتكلا

 .هريغ فالتخا عم هلوق وأ ,فلاخم ريغ

 امهو (فالتخالاو .عامجإلا) :ناهجو ملعلا 20 ا همحر يعفاشلا لوقيو

 لزن امنإ هللا باتك يف لزنأ ام عيمج نأب ملعلا :هللا باتك ملع عامج نمو

 يف ضرفلاو .هخوسنمو هللا باتك خسانب ةفرعملا نوكت مهناسلبو ءبرعلا ناسلب

 0 ةحابإلاو داشرإلاو بدألاو .هليزنت

 هضرف مكحأ اميف .هنع ةنابإلا نم :هيبن هب هللا عضو يذلا عضوملاب ةفرعملاو

 .2 هيبن ناسل ىلع هنيبو «باتك يف

 ؟(ضعب نود مهضعب وأ قلخلا لكأ) دارأ نمو ؟هضئارف عمجب دارأ امو

 .هرمأ ىلإ ءاهتنالاو .هتعاط نم سانلا ىلع ضرتفا امو

 : نم ب رض أم هفرعم من بانتجال ةنيبملا .هتعاط ىلع ٌلاودلا لاثمألا نم اهيف سرض ام ةفرعم مث

 .لضفلا لفاون نم دايدزالاو «ظحلا نع ةلفغلا كرتو «ةيصعم

 يف ملكت دقو ءاوملع ثيح نم الإ اولوقي ال نأ نيِمِلاَعلا ىلع بجاولاف

 .- هللا ءاش نإ - هل ةمالسلا نم

 لوصفلا يف هنيبنس هّللا همحر يعفاشلا دنع هتاقبطو ملعلا بتارم يه هذه

 :ةيلاتلا

 .(ليصفتب) 1709-550 /ص ا//ج مألا رظناو ١4و٠4 /ص ١77-١5 /تارقفلا ةلاسرلا )١(

 سيل) ًاحابم داشرإلاو بدألل هيف ركذ امو «(ًابجاو) ًاضورفم هللا باتك يف ركذ ام دوصقملا (؟)

 .(أابجاو

 الحا



 هريسفت صئاصخو ريسفتلا يف هراثآ - ريسفتلا يف هفقاوم - هريسفت رداصم»

 .لاكتالا هللا ىلعو «ةيريسفتلا دعاوقلا ضعبل هسيسأتو ريسفتلا يف هتناكم -

 ةيلاتلا رداصملا ىلع دمتعي هنأ دجن هللا همحر يعفاشلا ريسفت انأرقتسا اذإو

 :يلي امك ةبترم

 .نآرقلاب نآرقلا هريسفت ١-

 .ةحيحصلا داحآلا رابخأبو ةرتاوتملا ةنسلاب نآرقلا هريسفت -؟

 .سايقلا ىلع ًامدقم هربتعيو عامجإلاب نآرقلا هريسفت -؟

 .قبس ام ىلع سايقلاب نآرقلا هريسفت -4
 .مهيلع هللا ناوضر ماركلا ةباحصلا لاوقأب نآرقلا هريسفت -

 .هللا مهمحر ةمئثألاو نيعباتلا لاوقأب نآرقلا هريسفت ١-

 .اهبيلاسأو ةغللا مادختساو يبرعلا بولسألاب نآرقلا هريسفت -1

 بيترت نودب تاوطخلا هذه ىلإ هللا همحر ةرهز وبأ خيشلا مامإلا راشأ دقو

 نيعتسي وهف «ميوقلا كلسملا كلذ هللا همحر يعفاشلا كلس دقو) :'''لاقف

 لاوقأب ناعتسا «ةرضاح هيدي نيب ةنس نكت الإو ةنسلاب نآرقلا نم طابنتسالاب
 بولسألاب ناعتسا يباحص لوق نكي مل نإو «مهفالخو مهقافو يف ةباحصلا

 .(سايقلاو «يأرلاو «يبرعلا

 همادختسا ةيفيكو ءرداصملا هذه ىلع هدامتعا ةيلاتلا ثحابملا يف نيبنسو

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ - ثحبم لكل تانيع ركذنو ءاهل

 )١( //ص ةرهز يبأ /هرصعو هتايح يعفاشلا رظنا ١860
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 لوألا ثحبم ا

 نآرقلاب نآرقلل يعفاشلا مامإلا ريسفت

 :هريسفتو نآرقلا ذب هللا همحر يعفاشلا ةعارب :ًالوأ

 مولعلل هيقلت عبات مث «نيئس عبس نبا وهو ميركلا نآرقلا يعفاشلا ظفح

 ىلإ هجتي .خويشلا ءالؤه ةعزن بلغأو .مارحلا دجسملا ءاملع نع ةيعرشلا

 ءامهنع هللا يضر سابع نبا ذيمالت مهف .هريسفت مهفو ميركلا نآرقلاب مامتهالا

 .هتسردم عابتأو

 ةيدابلا ىلإ اهدعب لقتنا .هدلب ءاملع دنع اهدجو ىلا ةنسلا ظفح هارن مث

 .مهاحرتو مهلح يف مهل ًابحاصم مهدنع يقب لب «ليذه ةليبق راعشأ ظفحف

 .ًاعفاي ًاباش حبصأ ىتح

 .هرصع حصفأ هتلعج ةيوغل ةكَلَم ىلع زاح دقو «ةمركملا ةكم ىلإ عجر مث

 .اهباتكو اهئارعشو ةيبرعلا ةغللا ءابدأ غبنأ نم ناكل هقفلا ىلإ ههاجتا الولو

 «سانلا بدآو «سانلا رعشأ نم ناك هنإف يعفاشلا هللا محر) :دربملا لوقي

 .'"'(نآرقلاب مهفرعأو

 ريسفتلاو طابنتسالاو هقفلاب هللا همحر يعفاشلا ةعارب نأ ريشن نأ بحنو

 .ةركبم ترهظ '

 :٠١5 /ص رجح نبال /سيسأتلا يلاوت )غ1(



 ءايتفلاو ريسفتلا نم ءيش هءاج اذإ ناك :هللا همحر ةنييع نبا هخيش نإ ىتح

 ." (اذه اوُلَس) :لاقو يعفاشلا ىلإ تفتلا

 هتفرعم مث «هب همامتهاو هللا باتكل هظفحب هللا همحر يعفاشلا غلب دقل

 هب هل دهش «ىراجي ال ًاميظع ًاوأش هدصاقم مهفو .هماكحأ طابئتساو .همولعب

 .ديعبلاو بيرقلا

 ءريسفتلا باحصأ سلاجأ ًالوأ تنك) :لوقي ىلعألا نب سنوي اذهف

 ."' (ليزنتلا دهش هنأك ,ريسفتلا يف ذخأ اذإ يعفاشلا ناكو هيلع رظانأو

 امهمحر هيوهار نبا نع ًالقن (دواد) رهاظلا لهأ مامإ ةداهش ىلإ رظننلو
 ,ةكمب يعفاشلا ىلإ هّللا همحر لبنح نب دمحأو انأ تبهذ) :لوقي ذإ «ىلاعت هللا

 نم ةعامج ينملعأ هانقراف املف .بدألا نسح ءأحيصف هتدجوف ءايشأ نع هتلأسف

 ًامهف هيف يتوأ دق هنأو نآرقلا يناعمب هنامز يف سانلا ملعأ ناك هنأ .نآرقلا لهأ

 ."” هنم هتاف ام ىلع فساتي هيرو :دواد لاق .(هتمزلل هتفرع تنك ول

 ىور دقف :هّللا امهمحر - يعفاشلا يف - دمحأ مامإلا ةداهش فيضنو

 نم كك هللا باتك يف هقفأ ًادحأ تيأر ام) :هلوق دمحأ مامإلا نع رازبلا ليضفلا

 .' (يشرقلا ىتفلا اذه

 76/ص رجح نبال /سيسأتلا يلاوت )١(

 | الم/د قيقحت ريثك نبال /يعفاشلا بقانم رظناو .44/ص رجح نبال /سيسأتلا يلاوت (؟)

 ١559 /ص رطاخ

 4١0 /ص رجح نبال /سيسأتلا يلاوت ()

 5١7و7١٠”/ص 7/ج يزارلل /ليدعتلاو حرجلا (:)
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 :وه هباتك يف هللا هلزنأ ام لك نأ هرابتعا يف هللا همحر يعفاشلا لوق أرقنلو

 لَهِجَي الو .هلهج نم ّمّلْعَي ال .هلهج نم ُهّلِهَجو هّمِلَع نم ُهّمِلَع .ةجحو ةمحر)

 ."' (هَمِلَع نم
 هللا لأسن) :هلوق نآرقلا نع هثيدح دنع ةلاسرلا ةمدقم يف هئاعد ىلإ رظناو

 انع هب يّدؤي ًالمعو ًالوقو «هيبن ةنس مث .هباتك يف أمهف انقزري نأ ...هؤانث لج

 ."” (هديزم ةلفان انل بجويو .هقح

 يفو الإ ؛ ةلزان هللا نيد لهأ نم ٍدحأب لزنت تسيلف :ًامزاج لوقي هارن لب
 .اهيف ىده لا ليبس ىلع ليلدلا هللا باتك

 اهروحم نآرقلا نأ دجن هللا همحر يعفاشلا مامإلل ةلاسرلا باتك انحفصت اذإو

 ."' نيدلا موي ىلإ اهتجحو

 :صوصخلاو مومعلا ثيح نم نآرقلا ظافلأل هميسقت :ايناث
 . ةصاخو ةماع ىلإ هيف هللا دارم مهفل ميركلا نآرقلا ظافلأ يعفاشلا مسقي

 :يه ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقت كب هللا باتك يف ةدراولا ةماعلا ظافلألا نأو

 ام لك هموهفم يف لخديف ءرهاظلا ماعلا هب داري رهاظ ماع :لوألا مسقلا

 :ىلاعت هللا لوقب كلذل لثميو .ظفللا هلمشي

 دع

 .ةيآلا [1؟ :رمزلا] © ليكو م لك َىلَع َوهَو ءْىَس لك ُقِدَخ هللا ) ١-

 .9١/ص .4» /ةرقفلا ةلاسرلا )١(
 .١5و9١/ص «14ا/ /ةرقفلا ةلاسرلا (؟)

 '١7.5/ص «44 /ةرقفلا ةلاسرلا (:)



 .ةيآلا [*7 :ميهاربإ] © ... ضَرألاَو ِتَوَمَسلَآَقَلَح ) :ىلاعت هلوقو -ب

 ,ةيآلا [1 :دوه] ( اَهَقْزر ِهّلا ىَلَع اَلِإ ضْرألا ىف ٍةَبآَد نِم امو ) :ىلاعت هلوقو -ِج

 .ميركلا نآرقلا يف رئاظن اذهلو

 ءامس نم ءيش لك :لوقيف اهمومعب تايآلا هذه رسفي هللا همحر يعفاشلاف

 ءاهقزر هللا ىلعف ةباد لكو .هقلاخ هللاف :كلذ ريغو رجشو حور يذو «ضرأو

 ..."' اهعدوتسمو اهرقتسم ملعيو

 كلذل برضيو :صوصخلا هلخديو ماعلا هب داري رهاظ ماع :يناثلا مسقلا

 :اهنم ةلثمأ

 نأ بارغألا َنِم مُهَوَح ْنَمَو ِةَئيِدَمْلا ٍلْهَأِل ناك ام ) :ىلاعت هللا لوق -أ

 يفف «ةيآلا ٠ :ةبوتلا] ( فِسْفَن نَع َمِيِسْفنَأِب أوُبَعَرَي الو هلل ٍلوُسٌر نع أوُفُْلَخَتَي

 ْ .موللاب قحأو ؛باطخلاب ىلوأ وه صوصخ ةيآلا هذه

 مثلا طقسي ىتح «ةيافك ضرف لاجرلا نم داهجلا قاطأ نم ىلع :داهجلاف

 َعْفَد نإف ؛هعفد ىلع نيرداقلا عيمج ىلع بجاو ملظلا ْعْفَدَف هلك عمتجملا نع

 .هريغ نع مثإلا طقسو «لضفلا هل ناك مهضعب

 ِنَدّلوْلَأَو ِءاَسْيلآَو ٍلاَجَر َرلأ م َنيِفَعْضَتْسُمْلاَو ) :هنأش زع لاقو -ب

 ةيآلا 600 :ءاسلا] ( اَهْلَهَأ مِلاظلآ ِةَيَرَقْل هِذََه ْنِم اَنَجرْخُأ آَنّبَر َنوُلوُقَي َنيِّل

 قف



 نيملاظلا نكلو ءًاملاظ نكي مل ةيرقلا لهأ لك نأل .صوصخ ةيآلا هذه يفف

 .ةّلِق نيملاظلا ريغو «ةرثك

 نأ اَوبَأَف اًهَلِهَأ آَمَعطَتْسَآ ِةَيَرَف لَهأ آيت 1َذإ ْيَح ) :َكك هللا لوق اذكهو -ج

 ىسوم :يأ - امهنأ ىلع صوصخ اهيفف .ةيآلا [ا/ا/ :فهكلا] ( اًمُهوُفَيَصُي

 ."' ميركلا نآرقلا يف ريثك درو

 :هل لثميو يكل صوصخلاو ماعلا عمجي وهو رهاظلا ماع :ثلاثلا مسقلا

 ابوعش ْمُكَسِلَعَجَو ىنَأَو ركذ نم ركتقَلَح انإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق -أ 1 سدا هد 0ث 6 . سس 7 5 . 5 8 5 .٠

 لاق «ةيآلا [18 :تارجحلا) « َمُكَدَقْنُأ هَل َدنِع :مَمَرَكَأ َّنإ ”1وفَراعَتِل َلياَبَقَو

 امأف .صوصخملاو مومعلا ةيآلا هذه يف نأ هللا باتك يف نيبف :هللا همحر يعفاشلا
 َْمْأَو ركذ ني ركَدَقَلَخ انِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق يفف ءاهنم مومعلا .٠ .  0ساد ظلروء مر 5 4

 نامز يف اذهب تبطوخ سفن لكف ةيآلا (4 ْاَْفَراَعَتِل َلِيآَبَقَو اًبوُعُش َمُكَتِلَعَجَو

 .لئابقو بوعش اهلكو .ىثنأو ركذ نم ةقولخحم .هدعبو «هلبقو .## هللا لوسر

 نأل ؛ ةيآلا ( ْمُكَدَقتَأ هللا َدنِع ْركَمَّرَكُأ َّنِإ ١ :هللا لوق يف اهنم صاخلاو

 نود .مدآ نب نم نيغلابلا اهلهأ نم ناكو ءاهلقع نم ىلع نوكت امنإ ىوقتلا

 00و04 /ص ١4١-141 /تارقفلا ةلاسرلا رظنا )١(

 - ةعوبطملا خسنلا لك يف درو دقو ءانه لعافلا مسا ىنعم يف (صوصخلا) ردصملا مدختسا (؟)
 (شماهلا» 586 /ص ةلاسرلا رظناو ءطوطخملا لصألل فلاخم وهو صاخلاو - ةعبطلا هذه ريغ

 ” /مقر

: 



 لافطألاو .مهنم مهوقع ىلع نيبولغملا نودو ء.مهاوس باودلا نم نيقولخملا

 .مهنم ىوقتلا لِقعو اوغلبي مل نيذلا

 وأ ءاهلهأ نم ناكو اهلقع ْنَم الإ اهفالخو ىوقتلاب فصوي نأ زوجي الف

 .اهلهأ ريغ نم ناكف اهفلاخ

 ىلع َبِيُك امك ُماَيِصلآ ْمُكِيَلَع بيك ) :ىلاعتو كرابت هللا لاقو -ب

 اًضيِرُم مُكدِم تراك نَمَف وس دوُدْحُم اًماّيأ © َنوُقََت ْمُكَلَعَل ْحُكِلَبَق نم يذل
 مع و 7 2 07 و

 .ناتيآلا ١147-184[ :ةرقبلا] (ٌرخَأ مان ْنِم ٌةّدِعَف ٍرْفَس ْنَع وَ

 *٠١[ :ءاسنلا] © اًكوُقَوُم ابك تييِمْؤُمْلا ىلَع تناك َةوَلَّصلآ ّنِإ ) :لاقو -ج

 .ةيآلا

 ىلع نابجيف ءصوصخو مومع ةالصلاو موصلا يف ليزنتلا اذكهو

 مايأ يف ٍضّْيَحلا نودو .هلقع ىلع بِلْع نمم غلبي مل نم نود «نيلقاعلا نيغلابلا
 .'”نهضيح

 ماعلا هظفل نم دارملاف ءصاخلا هلك هب داري رهاظلا ماع :عبارلا مسقلا

 برضنو «ءصاخلا عضوم عضو ماعلا نأكف .هئازجأ وأ هدارفأ ضعبب هصيصخت
 :كلذ ىلع ةلثمأ

 ه55-8/ص ١95 /ةرقفلاو ١184-١95 /تارقفلا ةلاسرلا رظنا )١(

 ل



 اوُعَمَج َدَق ساّئلآ ّنِإ ساَنلَآ ُمُهَل َلاَق َنيِدلا ) :ىلاعتو كرابت هللا لاقو -أ

 :نارمع لآ) © ٌليكَوْلأ َمَعِنَو ُهّلأ ائبْسَح وُلاَقَو اًمنَميِإ َمُهَداَرَق َمهْوَمْخَأَف ْمُكَل

 .ةيآلا [18

 مهل عمج نم ريغ ًاسان هللا لوسر عم نم ناك اذإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 عمج نم هعم نم ريغو «مه ٌعِمُج نم ريغ ًاسان مهل نوربخملا ناكو ءسانلا نم
 مهل عمج هنأ نم :تفصو امم ةنيب ةلالدلاف :ًاسان مه نوعماجلا ناكو .هعم هيلع

 مهربخي ملو مهلك سانلا مهل عمجي مل نإ طيحي ملعلاو ءضعب نود سانلا ضعب
 عقي (سانلا) :مسا ناك امل نكلو مهلك سانلا مه اونوكي ملو ءمهلك سانلا

 ناك .مهنم ةثالث مهعيمج نيب نِم ىلعو ءسانلا عيمج ىلعو ءرفن ةثالث ىلع

 لاق نيذلا امنإو « ُاَنلَآ ُمُهَّل َلاَق َنيِِذَلا ) :لاقي نأ برعلا ناسل يف ًاحيحص

 .دحأ نع نيفرصنملا نونعي « ... َمُكَل أوُعَمْج َدَق سائل َّنِإ ) :رفن ةعبرأ كلذ مهل

 ىريذلا رإ َدُهَل أوُعِمَتْساَف لْثَم بريض ئساتلا اَهّياتَي ) :لاقو -ب .٠ عو 00 ذه و 2 20 5
 مش بابل ْمُحَلَسَي نِإَو دُهَل أوُعَمَمِجَآ وَلَو اباَبذ أوقلَحح نآ َِّللا ٍنوُد نم تروعَدَت 7 | 00 را ود 5 و ريددو م 2 والو - يم

 .ةيآلا 67 :جحلا] 6 توُنَطَمْلاَو ُبِلاَطلَاَفْعَص هنِم هوُذقْمَتَسَي ا رقد رعءص ماو د ايو و + ا

 اي

 دنع نيبو ؛مهلك سانلا ىلع ماعلا ظفللا جرخف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ضعب جرخملا ماعلا ظفللا اذهب داري امنإ هنأ .مهنم برعلا ناسلب ملعلا لهأ

 ىلاعت - ًاهلإ هللا نود نم وعدي نم الإ اذهب بطاخي ال هنأل ؛ضعب نود سانلا

 .مهوقع ىلع نيبولغملا نينمؤملا نم مهيف نأل «- اريبك ًاولع نولوقي امع هلل
 .ًاهإ هعم وعدي ال نمم نيغلابلا ريغو
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 :ةرقبلا] © ُساَنلَآ ضاَقَأ ُتَيَح َنِم أوضيفأ مُث ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق -ج

 .ةيآلا [48

 مل مهلك سانلا نأ - هللا ءاش نإ - طيحي ملعلاف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 «هعم نمو اذهب بطاخملا هللا لوسرو قو هللا لوسر نامز يف ةفرع اورضحي

 « ُاّنلََض اَقَأ ُتْيَح ْنِم أوضيِفَأمُث ) :لاقي نأ برعلا مالك نم ًاحيحص نكلو

 [1 :ميرحتلا] و [؟4 :ةرقبلا] « ةَراَجْْلَلَو ساَتلَأ اَهُدوُقَو ) :هؤانث لج هللا لاقو -د

 نإ ) :هللا لوقل .سانلا ضعب اهدوقو :دارأ امنإ هنأ ىلع هللا باتك لدف «ةبآلا
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 2” ةيآلا 10١[ :ءايبنألا] ( َنوُدَعبُم انبَع َكِتلوُأ َقْسْحْلآ اي مُهَل ْتَفَبَس تريزنأ ١

 :نآرقلاب نآرقلا هريسفت نم جذامت :اثلاك

 ظفللا ةلالد مُسق نم لئاوأ نم ناك يعفاشلا نأ انل حضتي قبس امل ةفاضإ

 هللا دارم قيبطت يف ساسأ صنلا مهف لعج لب دي هللا باتك يف دراولا ماعلا

 نيبي ام درو اذإف «ىلاعت هللا باتك يف رظني نم لوأ هريسفت يف هارنف «هنم ىلاعت

 .هب مزتلا صاخ رمأ ىلإ هفرصي وأ قلطملا ديقي وأ .هصصخي وأ ماعلا

 ءاهانعم حضوتو اهلمكت وأ اهلئامت ام عم ةيآلا هريسفت يف طبري هنأ دجن امك

 :اهنم ةلثمأ كلذ ىلع برضنلو «هللا همحر هريسفت ءانثأ يف ًادج حضاو اذهو

 يف درو امل عبتتملا نكلو «ةثالث ىلإ ماسقألا هذه هللا همحر ةرهز وبأ دمحم خيشلا مسق دقو :تلق 060(

 ناونع تحت مومعلا نم يناثلاو لوألا مسقلا يعفاشلا عضو دقف «عبرأ اهنأ دجي ةلاسرلا

 ,ةعبرأ تسيلو ماسقأ ةثالث ىلإ ماعلا ةرهز وبأ ميسقت يف ببسلا وه اذه ناك امبرو ءدحاو

 1١91-20٠١ /تارقفلا .ةلاسرلا رظنا 0نكاله- ١7١ /ضص هرصعو هتايح يعفاشلا رظنا

 .57؟/ص 51١ /ةرقفلاو ١2و 5١ /ص 6١27و ١7و 7٠١7 /تارقفلاو .08-50/ص

 م



 نيذلاك اوُنوُكَت اَلَو ) :نك هللا لوق ريسفتل هللا همحر يعفاشلا مامإلا طْبَر -أ

 كك هللا لوقب «ةيآلا 6٠١6 :نارمع لآ] © تيل ٌمهَءاَج ام ٍدْعَب ْنِم أوُفَلَتْحَآَو أوُقّرفَت

 . .ةيآلا [4 :ةنيبلا] 6 كيبل مُجءاَج اَم ٍدْعَب ْنِم الإ َبَتكْلآ أوُتوُأ َنيِذَلا َقدقَت اَمَو )

 ماقأ يذلا عضوملاب فالتخالا هللا مذ امنإف :هللا همحر يعفاشلا مامإلا لوقي

 '' هيف مهل نذأي ملو :ةجحلا مهيلع

 هلوق يف قلطملا ديقي هارنف ءلدعلا بوجو دهاشلا ةداهش لوبق يف ررقي -ب

 :كك هللا لوقب ءةيآلا [187 :ةرقبلا] ©« ... ٍءآَدَبْشلَأ َنِم َنْوَضَْرَت نَّمِم ) :ىلاعت

 .ةيآلا ١[ :قالطلا] © ْرُكَنِم ٍلَدَع َىَوَذ)

 دحأ دنع اناكف امهنايعأب نادهاش امهدنع دهش نيمكاح تيأرفأ :لوقيف

 ؟نيلدع ريغ رخآلا دنعو .نيلدع نيمكحلا

 رخآلا ىلعو ءامهزيجي نأ نالدع هدنع يذلا ىلعف - رواحملا :يأ -

 ."' فالتخالا اذهف :هل تلق .امهدري نأ نيلدع ريغ هدنع وه يذلا

 الف ءركذي مل مأ كلذ ركذ ءاوس .دوهشلا يف لصأ ةلادعلا نأ ريتعي هدجن لب

 ."' دوهشلا ةداهش لبقت ىتح ةلادعلا نم دب

 لوقب ةيافكلا ضرف مكح ىلع داهجلا يف ريفنلا تايآ فرصي هنأ دجن -ج

 مهم وقر لك نِم رقت اكول ةفاَك اوُرَِيِل َنوُئِْؤُمْلا تراك اَمَو ) :ىلاعت هلل

 .41"ا/-:47" 4 /ماقرألا 59 /ص ملعلا عامج باتك رظنا )١(

 4141١-417. /ماقرألا 27٠ /ص ملعلا عامج باتك رظنا (؟)

 .قالطلا ةروس نم ؟ /ةيآلاو ةرقبلا ةروس نم 747 /ةيآلا ريسفت رظنا (0)
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 وك أ ةقباط

 ( تن َدَحح ْرُهْلعَل مهل أَوْعَجَر اَذِإ ْمِهَْمْوَق و اوُرْذَيِلَو نيدلآ ىف أوُهقفَتَمَل ٌهَفِي

 :ةيآلا 115 :ةيرت]

 ضعب ىلع ريفتلا نأ - ىلاعتو هناحبس - ربخأف :هللا همحر يعفاشلا لوقي

 ضرفلا ناك ام لك اذهو .ضعب نود ضعب ىلع وه امنإ هقفتلا نأو .ضعب نود

 ةيافكلا هيف نم نيملسملا نم هب ماق اذإف .بوني اميف ةيافكلا دصق هيف ًادوصقم
 قيطم مهنم دحاو جرخي ال نأ ُتْفِخ أعم هوعّيض ولو ؛مثأملا نع فّلخت نم جرخ
 .هللا ءاش نإ كشأ ال لب .مثأملا نم هيف

 داهجلا ضرف :يأ - هوعيض ولو :هلوقب ةثلاث ةيآب مكحلا اذه طبري هارن لب

 ءاش نإ كشأ ال لب «مثأملا نم هيف قيطم مهنم دحاو جرخي ال نأ تفيخ - ةيافك

 .ةيآلا [" :ةبوتلا] © اميِلَأ اًاَذَع ْمُكَبْذَعُي أورِفمَت لإ ) :هلوقل هلل

 ةوق نم ةدازتسالا دارأ نمل يعفاشلا مامإلا ريسفت يف ريثك كلذ لاثمأو

 تناك ءاوس اهضعبب تايآلا طبر ثيح ىلاعت هللا باتكب هملع ةعسو .همهف

 هانركذ امو .ظفلل ًاريسفت وأ .مكحل ًادييقت مأ ,قلطمل ًاصيصخت مأ ؛لمجمل ًاحيضوت
 .ىلاعت هللا همحر هريسفت ءانثأ يف اهنم ًاريثك دجت نأ نكمي جذامن



 يناثلا ثحبملا

 ةيوبنلا ةنسلاب نآرقلل يعفاشلا مامإلا ريسفت

 ردصم لب «ةدحاو ةبترم ةنسلاو باتكلا نأ هّللا همحر يعفاشلا مامإلا ربتعي

 نم سبتقمو ءامهيلع لومحم عيرشتلا رداصم نم اهريغو «ةعيرشلا هذهل ديحو

 نم نوكتي دحاو لصأ ىلإ عجرت اهنإف تعونت امهم رداصملا هذهو ءامهيده
 ينال هللا نم يعفاشلا رظن يف امهالكف «ةنسلاو ؛ميركلا نآرقلا :امه نيتبعش

 َّحَو الإ َّوه نإ © َئَوَشَأ نَع ُقِطَي اَمَو ) :هنأب ميركلا نآرقلا يف فوصوم كف
 اممتي امهالكو ؛باتكلاب ةقحلم الإ ةنسلا امو «ناتيآلا [4-“ 'مجعلا] ) ىَحوُي

 ضئارفلا يف نايبلا) :'' (عبارلا نايبلا» باب يف :هّللا همحر يعفاشلا لوقي

 :(هوجولا هذه دحأ نم هللا باتك يف ةصوصنملا

 ىلإ هنم جتحي ملف .هنم نايبلا ةياغ ىلع باتكلا ىتأ ام :"' لوألا هجولا
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 . هريغ

 /اموا”ث7 /ص 91-٠١ /تارقفلا ةلاسرلا )١(

 .حاضيإلا ةدايزل ينم .ثلاثلا «يناثلا ءلوألا ب هوجولا بيترت (؟)

 ثحبلا اذه يف ةنسلاب نآرقلل يعفاشلا ريسفت نم جذامن ةرقف تحت اهنايب عم تايآلا ركذنس (9)

 .ًاقحال
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 ةضيرفو «نايب ىلإ هعم جاتحي الف «ناعللا ةيفيكل نآرقلا نايب لثم :"” تلق
 ناعللا يف تداز ةّئّسلا نكل .رهشلا عون ديدحت ىلإ جاتحي الف .ناضمر رهش موص

 ."' ناعللاب دلولا بسن توبث مدعو «ةنعالملا دعب نيجوزلا نيب قيرفتلا

 لوسر نييف ؛هلوسر ةعاط ضرتفاو .هضرف يف نايبلا ةياغ ىلع ىتأ ام :يناثلا هجولا

 :ناعون اذهو :تلق

 :ثيدح دورول لوخدلا بجي لب دقعلا يفكي ال ءاهجوز ريغ رخآ نم ًاثالث
 .ثيدحلا "”«كتليسع قوذيو هتليسع يقوذت ىتحا)

 ةاكزو .مايصو «ةالص نم ضئارفلا رثكأك نآرقلا لمجمل ةنسلا ليصفت -ب

 .اهريغو

 نامرح لثم :تلق .باتك صن الب .هيبن هنس نع هنّيبي ام :ثلاثلا هجولا

 .ةماعلا ثيراوملا ةيآب دراولا ثاريملا نم ءثراولا لتاقلا وأ رفاكلا ثراولا

 نايب وه امنإ - ةنسلا نم ءيش لك :'' يأ - هللا باتك يف اهنم ءيش لكو

 لاق امك «هنيد ةماقإب رومأملاو .هبر نع نيبملا وه هلق هنإف .هباتك يف هللا عرشل

 .ةيآلا [44 :لحنلا] ( َمِهَلِإ لزم ام سال َنْيبُتِل ) :ىلاعت

 ريسفت لمجم نم ةاحوتسملا ةلثمألا برضب حاضيإلا ةدايزل ينم (تلقب) هوجولا ىلع قيلعتلاو )١(
 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا

 .١1658-4:7١/ص 147١-18 /تارقفلا ةلاسرلا (؟)

 يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلاو ١594-15١ /ص 414١-1417 /تارقفلا ةلاسرلا رظنا (9)

 ١١١. /مقرب ء/٠ /ص '؟/ج يعفاشلا دنسم قيقحتب
 ."/ص ٠١١ /ةرقفلا ةيشاح ةلاسزلا نع لوقنم نيتطرشلا نيبام (5)
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 ضرفب «هئنس هللا لوسر نع لبق .هباتك يف هضئارف هللا نع لبق نم لكف

 هللا لوسر نع لبق ْنَمو .همكح ىلإ اوهتني نأو .هقلخ ىلع هلوسر ةعاط هللا

 .هتعاط نم هللا ضرتفا امل ءلبق هللا نعف

 امهنم دحاو لكل لوبقلا هللا لوسر ةنسلو هللا باتك يف امل لوبقلا عمجيف

 مّرحو لحأ امك ءامهنع اهب لبق ىتلا بابسألا عورف تعرفت نإو ءهللا نع

 مهو َلَعفَي انَع ُلَعَسُي ال ) :هؤانث لج ءاش امك «ةقرفتم بابسأب ٌدَحو ضَرْفو
 .ةيآلا [77 :ءايبنألا] 6 تروُلكْسُي

 هنايب ف يعفاشلا ةقيرط هللا همحر ةرهز يبأ خيشلا مامإلا صلختسيو

 :ًالوأ هجتي هنإ :''” ًالئاق نآرقلل

 نآرقلا يف أنيبم ماكحألا نم نوكي امف «نآرقلابو نآرقلا نم نآرقلا مهف ىلإ
 امك ؛مكحلا تبث هدحو نآرقلابف ,ةقرفتم عضاوم يف وأ .دحاو عوضوم يف ًاصن

 نم دب ال وهو «نايب نآرقلا عم نوكي نأ مزل اذإو :"' لوقيف لمكي مث
 نايب ةمث نوكي نأ مزلي ّيِلُك هيلع لمتشا ام ةنسلا نأل ؛ةنسلا وه ناك كلذ

 .ةالصلاف «هتايلك نايب نآرقلاو .عرشلا تايئزج تنيب ىلا يه ةنسلاف .هراوجي

 .هتنيب ةئسلاو «نآرقلا هجوأ كلذ لكو .موصلاو .داهجلاو .جحلاو .ةاكزلاو

 ىلاعت هللا باتك نم يعفاشلا دنع ةرهطملا ةنسلا ةلزنم :ًالوأ

 ردصملاب ناعتسا دقف نآرقلا ماكحأ طابنتسا يف ةنسلاب ناعتسا ذإ يعفاشلاف

 .هريسفتل لوألا

 )١( ةرهز يبأل /هرصعو هتايح يعفاشلا ص/١84

 /ص ةرهز يبأل /هرصعو هتايح يعفاشلا (؟) ١850
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 ىلإ هسفن بسن وأ سانلا هبسن - ًأدحأ عمسأ مل :هللا همحر يعفاشلا لوقي

 ؛ همكحل ميلستلاو .# هللا لوسر رمأ عابتا كك هللا ضْرَف :ْنأ يف فلاخي - ملع

 الإ :لاح لكب لوق مزلي ال هنأو .هعابتا الإ هدعب دحأل لعمي مل َكك هللا نأب

 ءانيلع هللا ضرف نأو .امههل عبت امهاوس ام نأو كلي هلوسر ةنس وأ هللا باتكب

 ."'" 88 هللا لوسر نع ربخلا لوبق يف انلبقو ءاندعب نم ىلعو
 ةلزنم ربتعي ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مامإلا نأ انل حضتي .قبس اممو اذه نم

 :ماسقأ ةسمخ ىلع ُدرئ ميركلا نآرقلا نم ةيوبنلا ةنسلا

 .ينآرقلا صنلا قيبطت ةيفيكل ةحضوم .هزاجيإل ةلصفم .هلمجمل ةنيبم ١-
 هناحبس هب دارأ يذلا ماعلاو ءمومعلا ىلاعت هللا هب دارأ يذلا ماعلل ةنيبم ١-

 .صوصخلا ىلاعتو

 .صنلاب هضرف تبث اميف ينآرقلا صنلا ىلع ةديزم -"
 صنلا ىلع ةدايز كلذ ربتعي الو .هيلع صن نآرقلا يف سيل مكحب ةيتآ -4

 .ينآرقلا

 .خوسنملاو خسانلا ىلع ةلاد -

 نم هلامجإ قبس ام ىلع ةلثمألا برض عم ه«ةيلاتلا ةرقفلاب كلذ حضونسو
 :ةسمخلا ماسقألا هذه

 :ةيوبنلا ةنسلاب نآرقلا هريسفتل جذامن :ايناث

 يف هارن ام .هزاجيإ ترسفو .ةنسلا هتلصف ىتلا لمجلا نايب :لوألا مسقلا

 :ةيلاتلا تايآلا ريسفت

 موال /ص ملعلا عامج باتك رظنا )١(
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 ابَتك َترييِمْؤُمْلا ىلع ثئاك ةوَلّصلَا ّنِإ ) :ةالصلا يف ىلاعت هللا لاق -أ

 .ةيآلا ٠١٠[ :ءاسنلا] ©« اًكوَقوَم

 «تيقاوملا كلت هللا نع ك# هللا لوسر نيبف :ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا لوقي

 تاضورفملا تاولصلا ددع نأ 8# هللا لوسر ريخأو ءاهتقوب تاولصلا ىَّلصو

 برغملا ددعو «عبرأ رضحل ا يف ءاشعلاو رصعلاو رهظلا ددذع نأ ربخأو «سخ

 ...ناتعكر حبصلا ددعو «ثاللث

 تناك ءاوس ءرفسلاو رضحلا يف ماكحأ نم ةالصلاب قلعتي ام كلذ ريغ ىلإ

 0 (ةبحتسم 4 وأ ةدكؤم) ةنس وأ ةضيرف

 :ىلاعت هللا ظفل مومعب ةدراولا ةاكزلا ماكحأ قيبطت «ةالصلا لثمو -ب

 .ةيآلا "” 1٠١[ هى" فا“ :ةرقبلا] © ةؤكّرلا أوُناَءَو ةْوَلّصلَآ أوُميِقَأَو )

 امو «ةاكزلا هيف بجت امو «ةاكزلا ماكحأ ةيفيك ل# هللا لوسر ةنس تحضوف

 . ”؟ةاكزلا هيف بجت ال امو ءاهرادقم

 ِساّئلَأ ىََع ِهبَو ) :ىلاعت لاق ليبسلا دجي نم ىلع جحلا هللا ضرفو -ج

 نأ 2 ىبلا نع َرِكَذَف «ةيآلا [497 :نارمع لآ] ( ًاليِبَس ِهِيَلِإ َعاَطَعَسَأ نم ِتيَبْلآ ٌجِح

 ."” هلامعأو جحلا ءادأ ةيفيك كلم نيب مث .بكرملاو دازلا :ليبسلا

 )١( /تارقفلا ةلاسرلا رظنا  445-445ص/١175-178.

 )( .1845-1935/ص 0117-4"017/تارقفلا ةلاسرلا رظنا
 ) )5.1917-144/ص 078-041 /تارقفلا ةلاسرلا رظنا
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 تلفكتو .ميركلا نآرقلا يف تّركذ ىتلا ةلمجلا ضئارفلا كلذ ىلع سقو

 نع نيبملا كلف هلوسر عابتا انبر انيلع بجوأو ءاهماكحأ ليصفتو اهنايبب ةنسلا
 .ميركلا هباتك يف هدارم هللا

 يذلا ماعلاو يال مومعلا ىلاعت هللا هب دارأ يذلا ماعلا نايب :يناثلا مسقلا

 نآرقلا يف درو نإو ةيوبنلا ةنسلا هتصصخ :يأ ءصوصخلا ىلاعتو هناحبس دارأ

 :اهنم ةدع عضاومب يعفاشلا ريسفت يف هدجن اذهو ءأماع

 .ةيآلا ["8 :ةدئاما] © اَمُهَيِدَيَأ اوُعّطَقَأَف ةَقِراَسلََو ٌَقِراَسلََو ) :ىلاعت هللا لاق -أ 10

 همزل نم لك انعطق .نآرقلا رهاظ ىلإ انرص ولف :هّللا همحر يعفاشلا لوقي

 انللدتسا « هنم لقأ يف عطقي ملو ءرانيد عبر يف # ىبنلا عطق او ء1(ةقرس) :مسا

 ال - هلْ - هنأل ؛ ضعب نود قارَسلا ضعب عطقلاب دارأ امنإ كك هللا نأ ىلع

 .!عطقلا هيلع ضرفلاو قارّسلا ضعب نع عطقلا أردي

 ةّنأِم اَمِْبِم ٍدِحاو لك اوُدِلَجَأَف ٍناّرلآَو ةَيِناَّرلَأ ) :ىلاعتو هناحبس لاقو -ب

 .ةيآلا [؟ :رونلا] «ةَدلَج

 نم لك انبرض ؛كلذك نآرقلا رهاظ ىلإ انرص ولف :هللا همحر يعفاشلا لوقي
 مو نيبيثلا نيرحلا ع هللا لوسر محجر الو ء!ةدلج ةئام (ىنز) :مسأ همزل

 - هنأل ؛ ضعب نود ةانزلا ضعب دلجلاب دارأ امنإ َكْبك هللا نأ انللدتسا ءامهدلجي

 .!دلجلا هيلع ضرفلاو ةانزلا ضعب نع ةئاملا دلج أردي ال - ©

 نيبت ةنسلا تءاجو ميركلا نآرقلا يف ماعلا نايب دنع قباسلا ثحبلا يف كلذ نايب قبس :تلق )١(

 ثيداحأ يف كلذ ةدكؤم ةنسلا تنيبو «ةيآلا «ءيش لك قلاخ هللا نأ» :لثم ءماعلا هب ديرأ هنأ

 ...صوصخلا اذهب ةدراولا 8 ينلا

 نال



 ري « صد

 ]إ ْمُكَيِدَيأَو ْمُكَهوُجَو اوُلِسْغاَف ةلّصلآ ىلإ َمْثَمُق اَذِإ ) :هركذ زع لاقو -ج

 .ةيآلا [* :ةدئاملا] « ِنيَبَعَكْلا لإ َمَكَلُجَرَأَو َمُكِسوُءْرِب أوُحَسَمآَو قِفاَرَمْلَ

 انللدتسا «نيفخلا ىلع و هللا لوسر حسم املف :هللا همحر يعفاشلا لوقي

 .ءضعب نود نيئضوتملا ضعب ىلع وه امنإ ,نيمدقلا لسغ دب هللا ضرف نأ ىلع
 ؛ هك ينلا ةئسب ًالالدتسا «ةراهطلا لامكب نيفخلا يف هيلجر لخدأ نمل حسملا نأو

 ."”!نيمدقلا لسغ هيلع ضرفلاو حسمي ال - هي - هنأل

 هضرف تبث اميف ينآرقلا صنلا ىلع ةديزم ةنسلا يف درو ام :ثلاثلا مسقلا

 :ةيلاتلا ةلثمألا يف - هللا همحر يعفاشلا ريسفت يف ةريثك اهل هابشأو - هارئف

 ١- مُكَناَبَو ْمُكْسَهْمَأ َمُكَيَلَع َتَمّرْح ) :ىلاعت هللا لاق 9

 اًميلَع َناك هنآ نإ ) :هلوق ىلإ ( تخألا ُثاَنَبَو خألا ُتاَنَبَو ْمُكْسَطَحَو عَ

 .ناتيآلا [14-؟7 :ءاسنلا] 6 اَميكَح

 :نيينعم ةيآلا تلمتحاف :هّللا همحر يعفاشلا لوقي

 لالح هنع تكس امو ؛ٌمّرحم ًامرحم ءاسنلا نم هللا ىّمس ام ّنأ :امهدحأ

 ةيآلا [؟4 :ءاسنلا] « رْحِلْد َءآَرَو ام مك َلِحأَو ) :هللا لوقبو .هنع تمصلاب

 ىّمس امو «لالح ًالالح ىّمس ام ناكف «ةيآلا نم رهاظلا وه ىنعملا اذه ناكو

 .مارح ًامارح

 ماف-مال / ص ملعلا عامج باتك رظنا 0ع

 هاب



 ىلاعتو هناحبس هللا هنع ىهن امك نيتخألا نيب عمجلا ميرحت نأ :''' امهيناثو

 عمجلا نع هيهن يف ناكو «حاكنلا طورشب ديقم لحلاف .تاهمألا ميرحت ريغ

 ."' ...عمجلا مّرح امنإ هنأ ىلع ليلد امهنيب

 لثم .“"' اهتلاخ وأ اهتمع عم ةجوزلا عمج ميرحت تدازف ةنسلا تءاجف

 .نيتخألا نيب عمجلا ميرحت نع يهنلا

  مُكُئاَوحَأو ْمُكتْعَصَأ لأ ْمُكُسَهَمأَو ) :ىلاعت هللا لوق يفو -ب
 ءعاضرلا نم تخألاو مألا ميرحت ليلد اهيفف «ةيآلا [5* :ءاسلا] « ٍةَعَضَولَ

 .بسنلاب ءاسنلا نم مرح ام لك نأ صنلا ىلع تدازو تمّمعف ةنسلا تءاجو

 ..عاضرلا ةهج نم مارح وهف

 ٍرِعاَط ىلع اًمّرحع َِإ وأ آم ام ىف ُدِجَأ آل لُق ) :8 هيبنل هللا لاقو -ج

 وأ ءئسَجر ههنِإَف ريزنج مخل ْوَأ اًحوُهْسُم امَدَ وأ َةَئيِم تروكي نأ آّلِإ َرُهُمَعَطَي

 .ةيآلا [11ه :ماعنألا] © ءِي ِهلآِريَعِل َلِهَأ اًَقَسِذ

 :نيينعم ةيآلا تلمتحاف :هللا همحر يعفاشلا لوقي

 هللاو - انه هنأ رهظألاو «يناثلا ىنعملا ىلإ ةلاسرلا يف رشي مل يعفاشلا نأل ينم امهيناث ظفل )١(

 - ملعأ

 ١٠؟و١١٠5/ص 0545-5144 /تارقفلا ةلاسرلا (؟)

 الو ءاهتمعو ةأرملا نيب عمجُي ال)» :لاق كف ينلا نأ عوفرملا ه2# ةريره يبأ ثيدح ىلإ ةراشإ (9)

 .ةعابتا يف ًافلاخ ملعأ ملو ذخان اذهبو :هّللا همحر يعفاشلا لاق .ثيدحلا « اهتلاخو ةأرملا نيب

 بتكلا باحصأو دمحأ هاور ثيدحلاو .(شماهلاو نتملا) 777 /ص 774 /ةرقفلا ةلاسرلا رظنا

 .ةتسلا

 هم



 .كك هللا ىنثتسا ام الإ ًادبأ معاط ىلع مرحي ال نأ :امهدحأ

 ٍمِعاَط لع اًمرخم َنلِإ حوُأ آم ىف ُدِجَأ ل لق ) :هللا لوق يف ''' :امهيناث
 :نالامتحا «ةيآلا 6 َرُهُمَعَِطَي

 .هريغ نود هه هللا لوسر هنع لئس ءيش نم :يأ :لوألا لامتحالا

 ةنسلاب ًالالدتسا «هيناعم ىلؤأ اذهو .نولكأت متنك ام وأ :يناثلا لامتحالا

 .هريغ نود ؛هيلع

 «ةبلعث يبأ نع «ينالوخلا سيردإ يبأ نع ءباهش نبا نع «نايفس انربخأ
 .ثيدحلا '''«عابسلا نم بان يذ لك نع ىهن» كلي يبنلا نأ

 نايفس نب ةديبع نع ءمكح يبأ نب ليعامسإ نع .كلام انربخأو

 عابسلا نم بان يذ لك لكأ» :لاق لل ينلا نع ه5 ةريره يبأ نع ءيمرضحلا
 .ثيدحلا ''«مارح

 .بان يذ لك ميرحت ,ينآرقلا صنلا نع ةدايز تركذ ةنسلا نأ ىرن كلذبو

 بلخم يذ لك ميرحت :لثم .هريغ فاضي امك «ةيآلا يف درو ام ميرحت ىلإ فاضيف
 .هلكأ ميرحت ةنسلا يف درو ام ءاهريغو

 هللاو - اذه ىلإ كلذك يعفاشلا رشي ملو ينم نيمسف ىلإ لامتحالا اذه ميسقتو امهيناث ظفل )١(

 .- ملعأ

 بتكلا باحصأ هاور امك «ةريثك ديناسأب دنسملا يف دمحأ هاورو نيحيحصلا يف درو ثيدحلا (؟)

 .ةتسلا

 نباو يذمرتلاو يئاسنلاو ملسمو .هدنسم يف دمحأ هاور امك (4" /1) أطوملا يف درو ثيدحلا ()

 .هجام
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 الو «هنيعب هيلع صن نآرقلا يف سيل ًامكح ةنسلا يف درو ام :عبارلا مسقلا

 :همحر ةرهز وبأ دمحم خيشلا ركذ نأ دعبف «ينآرقلا صنلا ىلع ةدايز كلذ رسفي

 هللا همحر يعفاشلا نأ :ررقي هارن «"'' مسقلا اذه دوجو نأشب ءاملعلا فالتخا هللا

 ىلإ - ةئسلا :يأ - اهماكحأ عاجرإ لواحن نأ مزلي ال هنأ :ىري هبهذم عومجم يف

 هل عبت يهو ؛باتكلا اذه ىلع دئازلاب ءيجت اهنأ ررقي لب .باتكلا نم لصأ

 :يلي اميف هنيبنس امك «هيلإ ةعجار

 حاكن نع ربيخ ماع ىهن» :# يبلا نأ .# يلع ةياورب ةيلهألا محلا ميرحت -أ

 .ثيدحلا "”« ةيلهألا رمحلا موحل نعو «ةعتملا

 سيل» :ةبعش نب ورمع ثيدحل «هثروم ثاريم نم لتاقلا نامرح هلثمو-ب

 .ثيدحلا "عيش لتاقل

 ناك له : ًايلع تلأس) :لاق ةفيحج يبأ ثيدحل ريسألا كاكفو «لقعلا -ج
 أربو «ةبحلا قلف يذلاو ال :لاق :«؟نآرقلا ىوس ءيش لف ينلا نم مكدنع

 :تلق «ةفيحصلا هذه يف امو «نآرقلا يف ًامهف ًادبع هللا يتؤي نأ الإ «ةمسنلا

 (!«فاكي نمؤم لتقي الو ءريسألا كاكفو «لقعلا» :لاق «؟ةفيحصلا يف امو

 اممو ةلاسرلا هباتك يف يعفاشلا اهدروأ ىتلا ةلثمألا نم كلذ ريغو «ثيدحلا

 .هّللا همحر هريسفت يف تدرو

 .ةلأسملا هذهل ديج صيخلت اهيفف ١١75و94١7 /ص ةرهز يبأل /هرصعو هتايح يعفاشلا رظنا )١(

 201 /مقرب 56 /ص ١/ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا (؟)
 يعلا ءافش رظنا ًالوصوم يقهيبلا نع ءاج هنكل ءعطقنم هدانسإ نأل «هريغل نسح ثيدحلا (5)

 577 /مقرب 351و١١7 /ص ؟/ج يعفاشلا دنسم قيقحتب

 745 /مقرب 23509و8١7/ص يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا (4)

 "51/و



 هل اندقع ام اذهف خوسنملاو خسانلا ىلع ةلاد ةنسلا يتأت :سماخلا مسقلا

 :ثلاثلا ثحبملا ءريسفتلا يف هفقاوم) يناثلا لصفلا يف هيلإ عجريلف .ًاصاخ ًالصف
 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةيافكو فاو حرش هيفف (خسنلا نم هفقوم

1 



 ثلاثلا ثحبلملا

 عامجإلاب نآرقلل يعفاشلا مامإلا ريسفت

 عامجإلا امنيب يدرف داهتجا سايقلا نأل ؛سايقلا ىلع ًامدقم هربتعيو «ةنسلاو

 .صن هب دري مل رمأ ىلع ةمألا قافتا

 ال يذلا ءاهيلع عمتجلا ةنسلاو باتكلاب مكحي) :"'' هللا همحر يعفاشلا لاق

 .نطابلاو رهاظلا يف قحلاب انمكح :اذهل لوقنف ءاهيف فالتخا

 ءاهيلع سانلا عمتجي ال « دارفنالا قيرط نم تيور دق ةنسلاب مكحيو

 .ثيدحلا ىور نميف طلغلا نكمي دق هنآل ؛ رهاظلا يف قحلاب انمكح :لوقنف

 ؛ ةرورض ةلزنم اهنكلو ءاذه نم فعضأ وهو سايقلا مث عامجإلاب مكحنو

 .ها (...دوجوم ربخلاو سايقلا لحي ال هنأل

 :عامجإلا فيرعت :ًالوأ

 عمجأ :تلق ول يذلا وه عامجإلا) :"' هلوقب عامجإلا يعفاشلا فّرعُي

 .(عامجإب اذه سيل كل لوقي ًائيش فرعي ًادحأ كلوح دجت مل ,سانلا

 016 /ص 811١ا/-6١41١1 /تارقفلا ةلاسرلا قفز

 504 /ةرقفلا :4 /ص ملعلا عامج باتك )0
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 :ةلدألا عم عامجإلاب نخألا مكح :ايناث

 نكمي ال هنأل ؛ ٍءيش لك ىلع ةجح عامجإلا) :"'' نآب هللا همحر يعفاشلا ررقي

 :امه نيليلدب عامجإلا ةيجح نم هيلإ بهذ ام ىلع يعفاشلا لدتسيو (أطخلا هيف

 :ميركلا نآرقلا نم :لوألا

 ريغ ٌعِبَتَيَو ىَدُهْلا ُهَل نبت ام ٍدْعَب ْنِم َلوُسَرلآ ٍقِقاَشُي نمو ) :ىلاعت هللا لاق
 دع مي هير وعم 7

 .ةيآلا 1١6[ :ءاسنا] 6 اَريِصَم َتَءآَسَو َمْنَهَج ِِلَصْتَو ْلَوَت اَم لَن َنيِيِمْؤُمْلآ ٍليِبَس

 نينمؤملا ليبس ريغ عابتا هللا لعج :هلوق ةيآلا هذهل هريسفت نم جتتتسنو
 ًءازج ةققاشملا ىلع بتر ىلاعتو هناحبس هنأ ببسب ؛ هلوسرلو هلل ةقاشمك

 اذإو ءمارح نينمؤملا ريغ ليبس عابتاف مارح هلوسرو هللا ةقاشم نأ املاطف ءًادحاو

 نم مهتداع هيلع ام ةفلاخمو .بجاو مهليبس عابتاف ءامارح مهليبس ريغ ناك
 .كلذ يف مهتعامج عابتا وه امنإ مهليبسل اعابتا تسيل ميرحتلاو ليلحتلا

 :ثيدحلا نم :يناثلا

 نع ءراسي نب ناميلس نبا نع ءديبل نب هللا دبع نع ؛نايفس انربخأ -أ
 هللا لوسر نإ» :لاقف «" ةيباجلاب سانلا بطخ ه4 باطخلا نب رمع نأ «هيبأ

 نيذلا مث «مهنولي نيذلا مث «يباحصأ اومركأ :لاقف ,مكيف يماقمك انيف ماق

 الو دهشيو .فلحتسي الو فلحيل لجرلا نإ ىتح .بذكلا رهظي مث «مهنولي

 .لفلا عم ناطيشلا نإف «ةعامجلا مزليلف "' ةنجلا ةحبحب رس ْنَمف الأ ءدهشتسُي

 )١( /ةرقفلا "8 /ص ملعلا عامج باتك 1410

 .ًايلاح ةميدقلا قشمد ءايحأ ىدحإ ةيباجلاو ....ًابيطخ ةيباحلاب ماق :دنسملا يف (؟)

 لولحلاو ماقملا يف نكمتلا :يه ةحبحبلاو ....ةنجلا ةحوبحم نكسي نأ هرس نمف :دئسملا يف («)

 .لزنملا طسوتو
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 نمو .''' مهثلاث ناطيشلا نإف «قأرماب لجر نولخي الو ءدعبأ نينثالا نم وهو
 .ثيدحلا ''«نمؤم وهف هتئيس هتءاسو هتلنسح هترس

 اهرسفيو «ةعامجلا ةمزالم ىلع كفو ينلا ثح دجن ثيدحلا اذه تارقف يفو

 يف ةعاطلا بوجوو «ميرحتلاو ليلحتلا هيف نوكي اميف مهتعامج ةمزالمب يعفاشلا

 .نادبألا عامتجا كلذب دوصقملا سيلو ؛كلذ

 هنأل ؛ ىنعم نادبألا موزل يف نكي ملف ...) :"' ددصلا اذه يف لوقي هارنو

 «ىنعم مهتعامج موزلل نكي ملف ءائيش عنصي ال نادبألا عامتجا نألو ؛ نكمي ال

 ام فلاخ نمو ءمهتعامج مزل دقف نيملسملا ةعامج هب لوقت امب لاق نمو

 ةلفغلا نوكت امنإو ءاهموزلب َرِمُأ ىتلا مهتعامج فلاخ دقف نيملسملا ةعامج هب لوقت

 الو «ةئس الو .باتك ىنعم نع ةلفغ ةفاك اهيف نكمي الف ةعامجلا امأف .ةقرفلا يف

 .هللا ءاش نإ «سايق

 ...امهثلاث ناطيشلا نإف :دنسملا يف )١(

 فورعم حيحص وهو .فيعض هدنسف ه# رمع كردي مل راسي نب ناميلس نأل .ءلسرم ثيدحلا (؟)

 هاورو ؛هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح ثيدح :هنع لاقو يذمرتلا هاور ه# رمع نع

 ركاش دمحم دمحأ ققحلا دكأ دقو )١/١( ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هقّلعو .دنسملا يف دمحأ

 احيحص ربتعي كلذل نيحيحصلا يف دهاوش هضعبلو «ةثالث دهاوش هل ثيدحلاو .هلصو

 /مقرب 8١4و4 ٠7 /ص ١ /ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «قرطلا هذه عومجمب

 .(شماهلا) 70و44 /ص 1١10 /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو «177

 يبأل / هرصعو هتايح يعفاشلا رظناو 4760-0475 /ص 70١1و19"11 /ةرقفلا ةلاسرلا (*)

 ١؟84و7١7ا//ص ةرهز
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 نمحرلا دبع نع ءريمع نب كلملا دبع نع «نايفس انربخأ :ثيدحو -ب
 هللا رضن» :لاق 6 هللا لوسر نأ :ك# هيبأ نع .دوعسم نب هللا دبع نبا

 .و

 .ثيدحلا '''...أدبع

 :يعفاشلا دنع عامجإلا ب ربتعملا :اثلاث

 وأ هل هرابتعا مدعو ةجح عامجإلا هرابتعا ف يعفاشلا مامإلا ءارآ صُخلُت

 :ةيلاتلا رومألاب هدنع ةجحب سيل

 امكف .# هللا لوسر نع ةياكح هنأ اوُركذو ماركلا ةباحصلا عامجإ ١-

 .هللا ءاش نإ ءاولاق

 اولاق نوكي نأ لمتحاف كَل ينلا نع هوكحي ملو «ماركلا ةباحصلا عامجإ -؟

 ال هنأل ؛ ةياكح هل هدعن نأ زوجي الو ؛هريغ لمتحاو .# هللا لوسر نع ةياكح

 ام ريغ هيف نكمي ءمّهوتُي ًائيش يكحي نأ زوجي الو ءاعومسم الإ يكحَي نأ زوجي
 ةنس تناك اذإ مهنأ ملعنو .مهل ًاعابتا اولاق امب (يعفاشلل مالكلاو) لوقلاو «لاق

 مهتماع نأ ملعنو ,مهضعب نع بزعت دقو مهتماع نع بزعت ال لي هللا لوسر
 .هللا ءاش نإ ءأطخ ىلع الو # هللا لوسر ةنسل فالخ ىلع عمتجت ال

 عبرأ رهظلاك .دحأ هيف فلاخي ال رمأ ىلع ةفاك راصمألا ءاملع عامجإ -'

 «ميرحتلا وأ ليلحتلا ىلع عامجإ نم ءامههباش امو رمخلا ميرحتكو «تاعكر

 .كلذك ةجح اذهف

 ةحيصنلاو) :اهنمو .هيف درو ام ىلإ ةراشإلا كلذب دصقيو .هلوأ ركذ اذكه ثيدحلا )١(

 ١7١5 /ةرقفلا ةلاسرلا رظنا «««مهئارو نم طيحت مهتوعد نإف .مهتعامج موزلو نيملسملل

 .(شماهلاو نتملا) :5٠و١٠1/ص ١١١؟ /ةرقفلاو (شماهلاو نتملا) 177" /ص
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 ةجحب سيل راصمألا نم مهريغ وأ قارعلا لهأ وأ ةنيدملا لهأ عامجإ -5

 لهأ ءارآل هرابكإ و هريدقت عم .مهرصع يف .ىتح مهفلاخ نم دجو هنأل ؟هذنع

 .قارعلا لهأ داهتجاب هتداشإو «ةنيدملا

 الو ؛هرظن يف عامجإب سيل هنأل ؛ةجح يعفاشلا هربتعي ال يتوكسلا عامجإلا -ه

 يف هطسب ام أصخلم .هللا همحر ةرهز يبأ خيشلا قيلعتب متخن نأ انب نسحيو

 :"' لوقيف يعفاشلا دنع عامجإلا رمأ

 يف هعضو ىلإ عامجإلا يف رمألا هب يهتني :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا نأ ىرن)

 يف يرورضلا ملعلا نم اهُمْلَع ٌدعي يتلا .ضئارفلا لمج :يهو «ةقيض ةرئاد
 .(ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو «ةفيرشلا ةعيرشلا

 ام لك امنإو ,ةحارص عامجإلا مدختسي ب ال هنأ دجن هريسفت يف انرظن اذإ اننكلو

 ام ىلع ءانب عامجإ وهف ؛هيلع ءاملعلا عمجأو ءامكحم يهاونلاو رماوألا نم ناك

 لهأ نم ربتعم وه نم - هيف فلاخي ًادحأ ىرت ال ؛يهن وأ رمأ لك هيلعو قبس

 .هدنع ةجحو «هيلع عمجم وهف - داهتجالاو ملعلا

 يف اذه ىرنو «هب ذخألاو .مهيأر بيلغت يف رثكألا يأر ىلإ ًانايحأ ليمي دقو

 وأ ءريسفتلا ملع يف ةيرثكألا لوق امنإ «هدنع ًاعامجإ ُرتعُي ال هنكلو «"” عضوم

 .هسورد وأ .هتارظانم وأ «هتاءاقل يف وأ .هتذملت يف ملعلا لهأ نم هيقل نم

 )١( /ص ةرهز يبأل /هرصعو هتايح يعفاشلا 77

 ةروس نم 19 /ةيآلاو .ءءاسنلا ةروس نم ١79 /ةيآلاو «ةدئاملا ةروس نم 0 /ةيآلا ريسفت رظنا (؟)

 .يعفاشلا مامإلا ريسفت ءانثأ يف ريثك اهريغو «جحلا ةروس نم "7" /ةيآلاو «ةعقاولا

55 



 عيارلا ثحبملا

 سايقلاب نآرقلل يعفاشلا مامإلا ريسفت

 ًالوأ ميركلا نآرقلا) :يلي امك ملعلا لوصأ ىلاعت هللا همحر يعفاشلا بتري

 دحأ مامإلا دلنعو .هدنع امهيلع سايقلاو ءامهيلع سايقلا مث .'' ًايناث ةنسلا مث

 يعفاشلا مامإلا ربتعيو ء(طقف تارورضلا يفو صنلا دقف دنع نوكي هللا امهمحر

 .هتقيرطو هسسأل ًاحضوم .هدعاوقو هلوصأل ًاطباض سايقلاب ملكت نم لوأ

 لاق :لاق ىلعألا دبع نب سنئوي تعمس «يبأ انثدح دمحم وبأ انربخأ

 سايقف «نكي مل نإف «ةنس وأ .نآرق :لصألا) :يعفاشلا سيردإ نب دمحم
 ."” (امهيلع

 .© (تارورضلا دنع) :هل

 ةقفاوم ىلع لئالدلاب بلط ام سايقلاو) ''” :ةلاسرلا باتك يف لوقيو

 ام بلطك .هبلط ضرتفملا قحلا ُمُلَع اهنأل ,ةنسلاو باتكلا نم .مدقتملا ربخلا

 .لثملاو لدعلاو ةلبقلا نم ءهّلْبَق تفصو

 رماوألا نم هيلع عمجأ امم ءقيض قاطن يف عامجإلا رصحي يعفاشلا نأل ءانه عامجإلا ركذي مل )١(

 . ملعأ هللاو - عامجإلا ركذي ملو انه سايقلا ىلإ لقتنا اذل ةنسلاو باتكلاب ةدراولا ءيهاونلاو

 .(نتملا) 7١ /ص يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ (؟)

 .(5 /مقرب شماحلا) 75١ /ص يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ (؟)

 ٠*4 /ص ١77-١16 /تارقفلا ةلاسرلا (4)

 ال



 :نيهجو نم نوكت هتقفاومو

 «ىنعمل ُهَلحأ وأ ءًاصوصنم ءيشلا مرح هلوسر وأ هللا نوكي نأ :امهدحأ

 هانللحأ «ةنس الو باتك هنيعب هيف صني مل اميف «ىنعملا كلذ لثم يف ام اندجو اذإف

 ."' مارحلا وأ لالحلا ىنعم يف هنأل ؛ هانمرح وأ

 هب برقأ ًائيش دجن الو ؛هريغ نم ءيشلاو هنم هبشي ءيشلا دجن وأ :امهيناث

 .(ديصلا يف انلق امك هب ًاهبش ءايشألا ىلوأب هقحلنف :امهدحأ نم ًاهبش

 يعفاشلا دنع سايقلا ةلزنم :ًالوأ

 هارنف ةنسلاو باتكلا دعب نايتأي .ىعفاشلا دنع سايقلاو عامجإلا ةلزنمو

 تمكح فيكف ةنسلاو باتكلاب تمكح دقف - (رواحملا :يأ - :لاق) "” :لوقي

 «ةنسلاو باتكلاب مكحأ امك اهب تمكح نإو ينإ (يعفاشلا يأ) :تلقف

 .ًادحاو ًامكح اهيف مكحي بابسألا ةقّرفم لوصأ نوكت نأ زوجيفأ :لاق

 .نطابلاو رهاظلا يف قحلاب انمكح :اذهل لوقنف

 .ثيدحلا ىور نميف طلغلا نكمي دق هنأل ؛ رهاظلا يف قحلاب انمكح

 ةرقف نمض اهلاثم ركذنسو 147 /ص هللا همحر ةرهز يبأ /هرصعو هتايح يعفاشلا رظناو )١(

 .سايقلاب نآرقلل هريسفت نم جذامن

 ”0984١51-0/ص ١4875١-١١8١؟ /تارقفلا ةلاسرلا (؟)
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 «ةرورض ةلزنم اهنكلو ءاذه نم فعضأ وهو .سايقلا مث عامجإلاب مكحنو

 دنع رفسلا يف ةراهط مميتلا نوكي امك ءدوجوم ربخلاو سايقلا لحي ال هنأل

 .زاوعإلا يف ةراهط نوكي امثإ املا دجو اذإ ةراهط نوكي الو املا نم زاوعإلا

 .اذه لبق هريغو سايقلا

 :سايقلا ةيجحل هتشقانم :ايناث

 ."”سايقلا ةيجح ًاشقانم ةلاسرلا نم رخآ عضوم يف :هللا همحر يعفاشلا لوقيو

 الو «هيف باتك ال اميف سايقلاب لاقي :تلق نيأ نمف :(رواحما :يأ) لاق

 ؟مزال ربخ صن سايِقلاف ؟عامجإ الو ءةنس

 باتك صن ناك ام لك يف ليق .ةنس وأ باتك صن سايقلا ناك ول :تلق

 هل لقن ملو ؛(هللا لوسر مكح اذه) :ةنس صن ناك ام لك يفو ؛(هللا مكح اذه)

 .(سايق)

 ؟ناقرتفم امه مأ ؟داهتجالا وهأ ؟سايقلا امف :لاق

 .دحاو ىنعمل نامسا امه :تلق

 ؟امهعامج امف :لاق

 ُّبِلَُط هنيعب هيف نكي مل اذإو .هٌعابتا :مكح هنيعب هيف ناك اذإ هيلعو .ةدوجوم

 475-4094/ص ١15١-1784 /تارقفلا ةلاسرلا )١(
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 قحلا اوباصأ مهنأ نم '' مه «ةطاحإ ىلع اوساق اذإ نيملاعلا تيأرفأ :لاق

 ليبس نم رمأ لك اوفْلك لهو ؟سايقلا يف اوفلتخي نأ مهعسي لهو ؟هللا دنع

 يف اوفلك امو مهسفنأ يف اوُفّلُك ام فلتخي لهو ؟اوقرفتي نأ مهعسي هنأو ؟نطابلا

 سيقي نأ هل يذلاو ؟هريغ نود هسفن يف سيقيف دهتجي نأ هل يذلا نمو ؟مهريغ

 .؟هريغو هسفن يف

 يف قح هنمو ؛"” نطابلاو رهاظلا يف ةطاحإ هنم :ووجو نم ملعلا :هل تلقف
 فرفز .
 . رهاظلا

 يف قح كلذف ءقحلا ةباصإ بلط ىلع «سايقب داهتجا ملعو «عامجإ ملعو
 .هّللا الإ هيف بيغلا ملعي الو .ءاملعلا نم ةماعلا دنع ال .ةسياقملا دنع رهاظلا

 دقو ءهرثكأ يف نوسياقملا قفتيأ ءةحصب سيقف سايقلاب هيف ملعلا بلط اذإو
 لا 10 مهدجن

 :نيهجو نم سايقلاو

 .هيف سايقلا فلتخي الف ءلصألا ىنعم يف ءيشلا نوكي نأ :امهدحأ

 قحلي كلذف .هابشأ لوصألا يف هل ءيشلا نوكي نأو :"' امهيناثو

 ."' اذه يف نوسياقلا فلتخي دقو .هيف ًاهبش امهرثكأو هب امهالؤأب

 ؟مه ةطاحإ ىلعأ :ريدقتلا )١(

 .ةرتاوتملا ةنسلاو باتكلا يف درو ام :هب دوصقملا ()

 .داحآلا قيرطب ةنسلا يف درو ام :هب دوصقملا (*)

 ١14 /ص ةرهز يبأل /هرصعو هتايح يعفاشلا رظنا (4)

 .سابتلالل ًاعنم ينم (امهيناثب) بيترتلا تيئاف ةرشابم نيهجولا ةمتت ركذ (0)

 19١و7 44 /ص ةرهز يبأل /هرصعو هتايح يعفاشلا رظنا (5)
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 نم اهيلإ هجوتلاو اهتنياعم دنع ةبعكلا ىلإ هجوتلا اهنم كلذل ةلثمأ برضو
 ."' ...اهتنياعم ريغ

 ."7- كلذ دعب لاق مث

 مكح صن هيف سيل اميف كل انلق اذكه :- هللا همحر يعفاشلا يأ - :تلق

 .اندنع قحلا هيف انفّلك امنإو ءسايقلا داهتجاب بلطن امنإو «مزال

 ؟ةفلتخ هوجو نم دحاو رمأب مكحت كدجتف :لاق

 .اهبابسأ تفلتخا اذإ ءمعن :تلق

 .ءيش هنم ركذاف :لاق

 1 :تلق

 هذخآف .نييمدآلا ضعبل وأ هلل قحلاب هسفن ىلع يدنع لجرلا قي دق ١-

 .هرارقإب

 .هيلع موقت ةنيبب هذخآف رِقُي الو -"

 .عنتميف ءأربيو فلحي نأ هرمآف ؛هيلع ىَعُدَيف «ةنيب هيلع موقت الو -؟

 ىتلا نيميلا ىبأ اذإ .همصخ هيلع فلح امب هذخانو .فلحي نأب همصخ رمآف -4

 هملُظ فاخي هنأو .هلام ىلع هّمشب - هسفن ىلع هرارقإ نأ ملعن نحنو هئربت
 بذكيو طلغي دق هريغ نأل ؛ هريغ ةداهش نم هيلع قدصأ - هيلع حشلاب

 )١( /تارقفلا ةلاسرلا رظناو «ةرقبلا ةروس نم 494١و484١ /ةيآلا ريسفت رظنا ه١8-/اه١

 /ص 1818-484١

 /تارقفلا ةلاسرلا (؟) 484 1١55-1١88و1487 /ص
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 نيميو نيميلا نم هعانتما نم قدصلا نم برقأ هيلع لودعلا ةداهشو «هيلع

 :"' يعفاشلا دنع سئاقلا طورش :ًاثلاث

 :يه طورش ةعبرأ سايقلا هل قحي نم يف يعفاشلا طرتشي

 ,بادآو «عيرشتو ءضرف نم هب قلعتي امو ىلاعت هللا باتك ماكحأب ملعلا ١-

 .كلذ ريغو «صوصخو .مومعو .خسنو

 .مهفالتخاو سانلا عامجإو .فلسلا لاوقأو «ةنسلاب ًاملاع نوكي نأ ١-

 باتكلا يف صوصنلا هذه نإف ءاهيلع ساقملا صوصنلاب ةدراولا هيمارمو

 .هب مكحيس يذلا همكح يف تبثتيو

 :يهو سئاقلا اهب تبثتي يتلا قرطلا ضعب ىلإ يعفاشلا ريشيو

 اميف ًاتيبثت هب دادزي رمأ ىلإ ههبني دقف .هفلاخ نم ىلإ عامتسالا نم عنتمي ال ١-
 .باوص نم هدقتعا

 .سايقلاب مكحلا ىلإ لوصولا يف هدهج ةياغ غولب -ب
 ؟كرتي ام كرتو «لوقي ام لاق نيأ نم فرعي ثيحب .هسفن نم فاصنإلا -ج

 هيلإ ريصي ام لضف فرعي ىتح .فلاخ امب هنم ىنغأ لاق امب نوكي ال نأ -د

 .كرتي ام ىلع

 امو رمألا اذه لوح ليمج مالك هيفف (ناسحتسالا لاطبإ :باب) 7١و١٠ /ص "/ج مألا )١(

 ١50١ /ص ةرهز يبأل /هرصعو هتايح يعفاشلا رظناو .هب قلعتي
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 :سايقلا ف فالخلا مذي نم ىلع يعفاشلا در :اعبار

 نأ املاط ءسايقلا يف فالخلا مذ نم ىلع درف هللا همحر يعفاشلا ىدصت دقل

 .هتادأ كلمو سايقلا طورش ىفوتسا دق نيسئاقلا نم ًالك

 :نيمسق ىلإ عوضوملا اذه يف فالخلا مسقي هارنو

 .هقلخ ىلع ةجحلا هللا ماقأ اميف عقي يذلا وه :مومذم فالخ :لوآلا

 وأ «ليوأتلا لمتحي ال ناك اذإ ؛ هللا باتك يف دراولا صنلا عابتا الإ هيف مهل سيلف

 ؛ هباحصأ هللا مذ يذلا كلذف اذه نم ءيش يف اوفلتخا نإف كي هلوسرل ةنس

 هلوسرل ةنس وأ .مكحلا اذه يف ليوأتلا لمتحي ال يذلا هللا باتك اوفلاخ مهنأل

 مهلوق يف نكي مل نإو «ةعامجلا ةفلاخم مومذملا فالخلا نم امهيلإ فيضيو .ةمئاق

 .ةنس وأ باتك

 اذإف .داهتجا ىلإ جاتحي رمأ يف داهتجالا وهو :مومذم ريغ فالخ :يناثلا

 الف لئالد هيلع هل نوكيو .هيلإ بهذ ام رمألا لمتحي ىنعم ىلإ سئاق لك بهذ
 يف رظن امنإ ءًاعامجإ الو ةنس الو ًاباتك فلاخي مل هنإ ثيح .فالخلا كلذ يف مذ

 ."” مكحلا يف هبحاصب سايقلا ىدأ ام ريغ ىلإ هاّدأف سايقلا
 :"' سايقلاب ميركلا نآرقلا هريسفت نم جذامن :اسماخ

 ءاهئافخو ةلعلا حوضول ةبسنلاب سايقلا هللا همحر يعفاشلا مامإلا مسقي

 لكل برضيو «ماسقأ ةثالث ىلإ هيلع صوصنملا ريغ رمألا يف اهرفاوت رادقمو
 :- هل الاثم مسق

 .(ةصاخلا ربخ ةياكح در نم لوق ةياكح :باب) 774و778/ص ءال/ج «مألا )١(

 .فرصتب 117-117 /ص «ةرهز يبأل /هرصعو هتايح يعفاشلا (1)

 فلا



 .لصألا نم مكحلاب ىلوأ عرفلا نوكي نأ :اههوأ

 كَوِفأآَمْه لقت اَلَف ) :ىلاعت هلوق نم ةدافتسملا نيوبألا برض ةمرحك -أ

 يهنلاب ىلوأف .هنع ًايهنم (يفأ) لوق ناك اذإ هنإف «ةيآلا [1 :ءارسإلا] © اَمُهَرَمَ

 ظ .برضلا

 َلَمْعَي نَمَو © دْهَرَي اَريَح ِةَرَذ َلاَقِْم َلَمْعَي نَمَق ) :ىلاعت هللا لوق ًاضيأو

 دمحي ريخ نم ةرذ لاقثم ناك اذإف .ناتيآلا ١-5[ :ةلزلزلا] 6 دْوَرَي اًرَس َةّرَذ لاَقْكِم

 ةرذلا نم رثكأ ناك امف .هيلع بقاعيو مثأي رش نم ةرذ لاقثمو هيلع افاكيو

 .ًامثإ رثكأو ءأدمح رثكأ

 يف هنع صقني الو هيلع ديزي ال لصألل ًايواسم عرفلا نوكي نأ :امهينا
 :ةبترلا

 ِتنَصْخُمْلا ىَلَع ام ُفَضِن ْنِيَلَعَف ٍةَشِحفِب ةَشِحَفِب َتَرْيَتَأ ْنِإَف ) :ىلاعت هلوقك

 فيصنتلا اذه يف ةّمآلا ىلع ساقي دبعلا نإف «ةيآلا [10 :ءاسنلا] ©« ٍِباَّذَعْلا رم

 .دلجلاب دحلا بجوي ام بكترا نإ

 :لصألا نم مكحلا ةلع يف فعضأ عرفلا نوكي نأ :امهثلا

 هيف نوكت يذلا وهو .هبشلا سايق يف الإ يعفاشلا دنع نوكي ال اذهو

 ب ًاهبش اهبرقأب قحليف ءاهيلع صوصنم رومأ ةدع نيبو عرفلا نيب ةهباشملا

 ا/ :



 نأ َداَرَأ َنَمِل ' نيم اك لوح ٌيهَدَلوأ َنَدِضْرُي ْتدلَوْلَو ) :ىلاعت هللا لوق -أ

 :ةيآلا [77” :ةرقبلا] «ٍفوُرَعلأب ٌنْييَوَسِكَو ٌنُهقْزِ هَل ٍدوُلوْملا ىلَعَو ةَعاَضّرلآ مي

 اَذِإ رمْيَلَع حاتُج اَلَق زكَسّلوُأ اَوُعِضْرَتْسَم نأ ْمُتدَرَأ ْنِإَو ) :ىلاعت لاقو -ب

 .ةيآلا [877" :ةرقبلا] « ٍفوُدْعَلَاب تاء آَ َُمَلَس

 «نايفس يبأ لام نم ذخأت نأ «ةبتع تنب ًادنه # هللا لوسر رمأو -ج
 ىلع نأ ىلع  هيبن ةنسو هللا باتك لدف .فورعملاب هدلو مهو اهدلول اهجوز

 ةقالعلا وه بوجولا أذه يف ةلعلاو ءًاراغص مهتقفنو هدلو عاضر ةرجأ دلاولا

 يتلا لاحلا يف دلولا ىلع قافنإلا ةقالعلا هذه تبجوأ املو «هيبأب دلولا طبرت يتلا

 ىلع قفني نأ دلولا ىلع بجوت ًاضيأ يهف ءاهيف هسفن ىلع قافنإلا عيطتسي ال

 ىَضَقُي اذه لثمبو ءلام هل سيلو ؛هبسكب هّسفن ىنغي ألا بألا غلب اذإ هيبأ

 .ةدحاو ةقالعلا نأل ءاولفس نإو دالوأللو ءاودعب نإو نيدلاولل

 ساقي ال ًاصوصن كانه نأ هللا همحر يعفاشلا ركذي :'"' ةماه ةظحالم

 اهيف رصقي هذه نإف «ةتباثلا رومألل ةفلاخم نوكت ماكحأب يتأت يتلا يهو ءاهيلع

 ام اهلثمو ءاهفاصوأ يف اهنأش يف نوكي ام ''' هيلع ساقي الو ءاهصن عضوم ىلع
 .مئاد ماع مكح نم ًافيفخت نوكي

 :اهنم كلذل ةلثمأ هللا همحر يعفاشلا برض دقو

 )١( ,554/ص ةرهز يبأل /هرصعو هتايح يعفاشلا فقرة/١88

 )'( نم ءانثتسا مكحلا اذه نأل .فاصوألا يف ههباش نإو درو ام ريغ صنلا ىلع ساقي ال :يأ

 .ماعلا مكحلا نم فيفخت وأ ءلصألا ةدعاقلا

 ؟ه



 اوُلِسْغاَف ةؤلّصلا لإ ْرّسْمُق اَذِإ ) :لاقف ءوضولا ىلاعتو هناحبس هللا ضرف

 هدو د سصص و 0 و رو د”#رأ .سدكممب ؟, نسل هطر عسل وو

 (« ٍنيَبعَكْلا ىلإ مكلجرأو مكِسوُءَرب اوُحَسمآَو ٍقِفاَرَمْلا ىلإ َمُكَيِدْيَأَو َمُكَهوْجَو

 مكحلا ىضتقمب ءوضولا ناكرأ نم انكر نيلجرلا لسغ ناكف «ةيآلا [5 :ةدئاملا]

 كلذ مكح نم ًافيفخت كلذ زاجأو «نيفخلا ىلع كي هللا لوسر حسم املف «ماعلا

 ةمامعلاك امهانعم يف نوكي ام «نيفخلا ىلع ساقي نأ حصي الف «ماعلا صنلا

 صنلا نم ءانثتسا ءاج امو ماعلا صنلا نم ءانثتسا اهيف مكحلا نأل ؛ نيزافقلاو

 .هيلع ساقي ال ماعلا

 .(نامضلاب جارخلاو ءايارعلا عيب) زاوجك ةنسلا نم كلذك ةلثمأ هركذو

 ريسفت يفو ؛ةماع صوصنلا ىلع سايقلاب ذخأي يعفاشلا نأ ىرن اذهبو

 نأ ررق ثيح هللا همحر قبسلا بصق هل ناكف .دعاوقلا نم ةلمجب ميركلا نآرقلا

 «مكحي ْفْرُع الف ؛هريغب يأر نوكي الو .سايقلاب الإ نوكي ال يأرلاب داهتجالا

 دنتسملا ؛ هاوس نود يأرلاب داهتجالا يف هدنع ةربعلا لب .حّجري ناسحتسا الو

 .(امهريغ نود ةنسلاو باتكلا) نيدلا لصأ ىلع

 أ



 سماخلا ثحبملا

 ماركلا ةباحصلا لاوقأب نآرقلل يعفاشلا مامإلا ريسفت

 :ةباحصلا لاوقأ ىلإ يعفاشلا ةرظن :ًالوأ

 اورصاع نيذلا ؛ ماركلا ةباحصلا لاوقأ ىلإ ىلاعت هللا همحر يعفاشلا رظني

 اميف مهلاوقأ يف صحفتم ةرظن كلي هللا لوسر تاهيجوت ىلع اوبرتو ليزنتلا

 :امه نيترظن ىلإ هيف اوفلتخا

 .هب دخأيف «ةنسلاو باتكلل اهنم ًاهباشم ناك ام :ىلوألا ةرظنلا

 يعفاشلا تعمس :لاق .هسفن هللا دبع نب سنوي انثدح ءدمحم وبأ انربخأ

 ام ىلإ رظني «ةفلتخم ليواقأ لي هللا لوسر باحصأ نع ءاج اذإ) :لوقي هّللا همحر
 فلل

 (هب ذخؤُيف ةنسلاو باتكلاب هبشأ وه

 حجريف «ةضراعتملا ةلدألا ةباثكب «ةفلتخملا مهليواقأ ربتعأ يعفاشلا لعلو

 «ميركلا نآرقلا يف درو امل ةلئامم برقأ يه ام ىلع اهلمح وهو «حجرمب امهدحأ

 .ةرهطملا ةنسلا وأ

 :"” هلوقب هذه هترظن نع ًابيجم ةلاسرلا يف لوقي هارنو

 وأ ةئسلا وأ باتكلا قفاو ام ىلإ اهنم زيصن) :لاق ثيح 597/ص ١465 /ةرقفلا ةلاسرلا )١(

 7١ه /ص يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ رظناو «(سايقلا يف حصأ ناك وأ .عامجإلا

 يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ رظناو ,077-007//ص 1١741-1١1١4 /تارقفلا ةلاسرلا (؟)

 -9١١/ص 0/ج مألا رظناو 1547-147 /ص ١1/ج نآرقلا ماكحأ رظناو .717/ص

 711/وا0/7/ص ةرهز يبأل /هرصعو هتايح يعفاشلا رظناو «4

 اا



 ةنس وأ «هللا باتك نم ةلالد اندنع هيف اندجو الإ هيف اوفلتخا ام لق)

 .(امهنم دحاو ىلع وأ ءامهيلع ًاسايق وأ ؛هلوسر

 :لوقيف (ءْرَقلا) ظفل ريسفتب مهفالتخا يف ًالاثم كلذل برضيو

 ك5 ينلا لوقل ؛ راهطألا :ءارقألا نأ :كلذ حصأو ءءاَرقآلا يف اوفلتخاو)

 يتلا ةدعلا كلتف ؛هيف اهسسمي مل رهط يف اهقلطي (رمع نبال :ىنعي) هرم» :رمعل

 ناك ةدع 6 هللا لوسر اهامس املف ؛ثيدحلا ''«ءاسنلا ال قلطي نأ هللا رمأ

 .ةدعلا :(راهطألا :ىنعي) اهاّمس ك# ىنلا نأل ؛ (رهطلا) اهيف لوقلا حصأ

 «ةنسلا وأ نآرقلا نم ءيش ةفلتخملا مهاوقأ هباشي ام دجي مل نإف :ةيناثلا ةرظنلا

 .ًايعرش ًاصن مهوق فلاخي الأ طرشب هب ذخأيف ءسايقلل مهعبتأ لعجي هارنف

 - 5 هللا لوسر باحصأ :ىنعي - اوفلتخا اذإو) :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ."' (سايقلل مهعبتأ عبتا ,مهفلاخي لصا دجوي مل اذإ ءسايقلل مهَعَبنَأ رظُن
 فلتخا دقو) :لوقيف ةباحصلا فالتخا يف اذه هبهذم ىلع ةلثمأ برضيو

 .(ذُخآ هلوقبو ,يلع عم اهيف سايقلا :لئاسم ثالث يف امهنع هللا يضر يلعو رمع

 :يه ثالثلا لئاسملا هذهو

 مث «نينس عبرأ ءلجأ هل برضي :«# رمع لاق :دوقفملا ةجوز يف :ىلوألا

 .حكنت مث ءأرشعو رهشأ ةعبرأ دتعت

 ه55/ص ١5915 /ةرقفلاو 0ه5”؟ /ص ١146 /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو .هجيرخت قبس ثيدحلا )١(

 «ةغللاب هحجريو «مهنع هللا يضر رمع نباو «تباث نب ديزو «ةشئاع بهذم اذهو هالو

 .ةرقبلا ةروس نم ١44 /ةيآلا ريسفت رظنا «نآرقلاو «ةنسلاو

 75و70 /ص يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ (؟)
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 ىتح - يلع نع هيف فلتخا دقو - أدبأ حكنت ال ةأسنم :ه# يلع لاقو

 .قارف وأ توم حصي

 اهئلبيف ءاهعجتري مث رفس يف هتأرما قلطي لجر يف :د# رمع لاقو :ةيناثلا
 اذإ ءاهب ىلوأ رخآلا اهجوز ّنإ .حِكنو ّلُحَي ىتح ةعجرلا اههْعُلْب الو ٌقالطلا

 .اهب قحأ وهو ءأدبأ لوألل يه :هيذ يلع لاقو

 هنإ - اهب لخديو «ةدعلا يف ةأرملا حكني يذلا يف - :ه# رمع لاقو :ةثلاثلا

 .ًادبأ اهحكني ال مث ءامهنيب قّرفي

 ."' دعب اهحكني :ه# يلع لاقو

 :مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا لاوقأ ةيجح ذ يعفاشلا يأر :ايناث

 يعفاشلا بهذم نأ «يعفاشلا باحصأ نم هريغو يتهيبلا مامإلا حجر

 نع: عيبرلا ةياورب كلذ ىلع نوللديو «هدنع ةجح يباحصلا لوق رابتعا وه

 .(هَ هللا لوسر باحصأ ضعب

 ىأرو «ديدجلا هبهذم يف اذه نع عجر يعفاشلا نأ :مهنم نورثكألا معزو
 ."' - ملعأ هّللاو - ةجحم سيل يباحصلا َلوق نأ هيف

 يف هيأر وأ ةباحصلا لاوقأب هجاجتحا يف ةدراولا ىعفاشلا لاوقأ انعبتت اذإو

 :يلي امك هدنع لاوقألا هذه ةصالخ ىرن مهلاوقأب هجاجتحا مدع

 77و15 /ص يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ )١(

 ١77 /ص ريثك نبال /يعفاشلا بقانم (1)

,09 



 .مهوق نع جرخي الو .ةجح مهلوق ربتعي هنإف ءلوق ىلع اوعمجأ اذإ ١-
 وأ ةنس وأ باتك نم هفلاخي ام دجوي ملو .مهدحأ لوق دجوو ءاوعمجي مل اذإف 1

 .هب ذخأو ةجح هربتعا عامجإ

 :مهنع هللا يضر نيدشارلا ةعبرألا ةمئألا لاوقأ ىلإ رظني هارتف ءاوفلتخا اذإ امأو -'

 دوجول هب ذخأ ءةنس وأ .باتك نم ةلالد مهدحأ لوق نم ناك امف -أ

 .ةلالدلا

 .رثكألا لوقب ذخأ .ةنس وأ ءباتك نم ةلالد مهلاوقأل نكي مل نإو -ب

 كلذل هب ذخاف .هدنع ًاجرخم مهليواقأ نسحأ يف َرِظ اوؤفاكت نإف -ج

 اندنع انئارآ نم انب ىلوأو دمحأ انل مهؤارآو :مهقح يف لوقي هارن

 .- ملعأ هللاو - انسفنأل

 - ةنسلا تفلاخو .مهلاوقأ تقرفت :يأ - © دمحم باحصأ بهذ اذإف -؛

 ."” ناسحإب مهل عابّتالا يعبات ىلع مارحف

 :مهيلع هللا ناوضر ماركلا ةباحصلا لاوقأب نآرقلا هريسفت نم جذامت :اثلاك

 ةكرتلا تداز اذإ ثيراوملا در يف :يأ) درلا يف ماركلا ةباحصلا فالتخا ١-

 ىطعي :تباث نب ديز :لاقف (؟لعفن اذامف ةبصع نكي ملو ضورفلا باحصأ نع

 ةعامجل يقب ام ناك تيملل ةبصع الو ءلْضَف لّضف نإف .هل يمس ام ثراو لك

 .نيملسملا

 ريثك نبال /يعفاشلا بقانم رظناو .(ًاصخلم) :547-55 /ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم )١(

 نيدراولا نيلوقلا نيب قفوي رطاخ الم ليلخ روتكدلا ىرن (شماحلا) يفو (نتملا) 174و177 /ص

 ىلع ةباحصلا لاوقأب ذخأي يعفاشلا ناك :هلوقب اهمدع وأ «ةباحصلا لاوقأ ةيجح يف يعفاشلا نع

 ًاديلقت اهب ذخأي حبصأ ديدجلا هبهذم يف هنكلو ميدقلا هبهذم يف - كلام يأر وه امك - ةنس اهنأ

 7174 /ص ةرهز يبأل /هرصعو هتايح يعفاشلا رظناو .فرصتب (ها) .ًاعابتاو

 م6



 ...ضئارفلا باحصأ ىلع ثيراوملا لضف دري هنإ :هريغ لاقو

 لدي يذلا وه هنإ :لاقو ,تباث نب ديز يأر هللا همحر ىعفاشلا راتخا دقو

 اًهَلَف تْحَأ َدّهَلَو ّدَلَو هُهَل سيل َكَلَه اًؤُرَمآ نإ ) :َك هلوقب ىلاعت هللا باتك هيلع 2 وكر ريف 00 نيب ل ص 2 8

 .ةيآلا "عوام :ءاسنلا] © ّدَلَو اه نكَي ْمَل نإ آهُتريَوهَو َكَرَت ام ُفَصِن

 تاقيقشلا تاوخألاو ةوخإلا عم .دجلا ثاريم يف ةباحصلا فلتخا ١-

 :تاوخألاو ةوخإلا ءالؤه ةيجحو «هثاريم رادقم يف ةباحصلا فلتخا دقف «بأل

 بألا بيصن ذخأي بأ هنأل .هعم اوناك اذإ ةوخإلا اوطقسأو ءأبأ هولعج مهنإ

 .همذع ذنع

 ثرو اذإ :لوقي مألا باتك يف هارنف ه2 ديز يأر هللا همحر يعفاشلا راتخيو

 ثلثلا ناك اذإف .ثلثلا نم هل ًاريخ ةماسقملا تناك ام مهمساق ةوخإلا عم دجلا

 ."' ضئارفلا رثكأ انلبق هنعو ه# تباث نب ديز لوق اذهو «هيطعأ هنم هل ًاريخ

 ثالث وه له .ءرقلا ةظفل ريسفت يف مهنع هللا يضر مهفالتخا -'“

 بهل ًادانتسا ءراهطألاب هريسفت ىعفاشلا حجر دقو ؟راهطأ ةثالث مأ تاضيح

 3 نيعمجأ مهنع هللا ىضر رمع نباو «تباث نب ديزو .ةشئاع نينمؤملا مأ

 يعفاشلا رظناو ,0877-040/ص 1١1767-11/17« /تارقفلا ةلاسرلا رظناو ءاهريسفت رظنا )١(

 .4/!7و7/8/ص ؛ةرهز يبأل /هرصعو هتايح

 رظناو ,0591-045/ص .11/9-1804/“ /تارقفلا ةلاسرلا رظناو ء١1/ص ء؛/ج .مألا (؟)

 .17-181ا/8/ص ةرهز يبأل /هرصعو هتايح يعفاشلا

 نم 718/ةيآلا ريسفت رظناو «ةباحصلا لاوقأ ىلإ يعفاشلا ةرظن ءثحبملا اذه لوأ ىلإ رظنا (*)

 .ةرقبلا ةروس

 ١م



 سداسلا ثحبملا

 ةمئاألاو نيعباتلا لاوقأي نآرقلل يعفاشلا مامإلا هريسفت

 ؟يعفاشلا مامإلا دنع ةجح ةمئألاو نيعباتلا لاوقأ له :ًالوأ

 مو «ةمئألاو نيعباتلا لاوقأ عابتاب ًاحيرصت هبتك يف هللا همحر يعفاشلا ركذي مل

 لوق اذهو :لوقي تايآلا ضعبل هريسفت يف هارن اننكل كلذ يف لوق هنع فرْعُي

 ريغ ةلأسملا يف دجي مل هنإف .# ههقفو هملع لامك نم اذهو ءءاطعل ًاديلقت هلاق

 .ةلأسملا يف دجو ام ىوقأ - يعفاشلا دنع :يأ - هدنع هلوق ناكف .ءاطع لوق
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 ءاطع لوق ىنعم ىلع جّرخي اذهو :رخآ عضوم يف لاقو

 هنأل ؛ يعباتلا ديلقت ىري همحر يعفاشلا نأ ىري ال ةرهز ابأ خيشلا نكل

 هجو ىلإ هّبنت هنأل وأ .هسايق قفاو هنأل ؛ ءاطعل هيأر بسن دق نوكي نأ زوجي

 نأ الإ انل سيلو «يأرلا اذه ىلإ ءاطع قبسب كلذ يف ًادشرتسم «ةيضقلا يف سايقلا

 نم ركذي مل (ةلاسرلا) باتك يف ههقف رداصم نيب امل هنأل ؛ هاجتالا كلذ ىلإ هجتن

 رصح هنألو «ةباحصلا لاوقأ ناكم رابتعالا نم مهل لعجي ملو «نيعباتلا لاوقأ اهنيب

 ىلع اهنم عضوم يأ يف رثعن ملو ؛هبْك نم عضوم نم رثكأ يف لالدتسالا قئارط
 رابتعالا ناكم يف يعباتلا لوق ىري هنأ ديفت ةرابع وأ ةراشإ

 .""' هنع جرخي ال

 587 /ص ةرهز يبأل /هرصعو هتايح يعفاشلا قد

 587” /ص قباسلا عجرملا )0

 هلل



 بتكل هتسارد كلذ ىلع لاثمكو .هيلإ اوبهذ اميف نيعباتلا شقاني هارن لب

 ردقل هلالجإ عم - كلامو «يعازوألل هتشقانم اهنمو ءاهيلع درلا مث «ةيفنحلا

 مهتشقانم ءانثأ ةنيدملا لهأ ركذي هارنو .مهداهتجال هداهتجا ةفلاخمو - هذاتسأ

 .انباحصأ ضعب لاق :هلوقب

 يف اذه دجنو سانلا ضعب لاق :لاق مهتشقانم ديري قارعلا لهأ رّكذ اذإو
 0( 5 3 .٠

 . " هريسفت يف عضوم نم رثكأ

 «ةجح هل نيرصاعملا ةمئألاو نيعباتلا ءارآ ربتعي ال يعفاشلا نأ :ةصالخلاو

 .هداهتجا هيلإ هاّذأ اب نوكيف مهدحأ يأر هّيأر قفاو نإف .هيأرب وه دهتجي ىتح

 .ريسفتلاو ءمهفلاو «طابنتسالا قئارط نم هسفنل هعضو اميف دهتجا دقف الإو

 مهنود نم وأ «نيعباتلا نم لجر نع َيِوُْرَي نأ نِمو) :"' لوقي هارن اذل

 - هيلع ةجح هنأل ال - هلوق ةفرعمل هاور امنإ نوكيف هب ذخألا همزلي ال ًالوق

 .(هفلاخ وأ هقفاو

 . نورقلاو انفلس نم ىضم نم نأ يف ًافلاخت ملعأ ) :” رخآ عضوم يف لوقيو

 باتك صن اهيف سيل رومأ يف ؛مهيتفم ىتفأو مهُمِكاح َمكَح دق انك موي ىلإ مهدعب

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ءاداهتجا اومكح امنإ مهنأ ىلع ليلد اذه يفو (ةنس الو

 هتياور ىلع دامتعا اذهف دهاجم مامإلا نع ًالقن هريسفت يف هركذي ناك امو

 .“” هنع ةياورلا يف لقملا وهو ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع

 )١( «يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ ص/5١7.

 .١55/ص .١؟04 /ةرقفلا ةلاسرلا (؟)

 .53؟ /ص «زيزعلا دبع نب دمحأ دمحم قيقحت /ملعلا عامج باتك 22

 .197/ص «رقدلل /يعفاشلا مامإلا (5)

 مم



 «مهتايورل ًادانتسإ نيعباتلا نم امهريغ وأ دهاجي وأ ىاطع نع ركذي دقو

 لوقي هارن كلذل «هيلإ اوبهذ ام هريسفت قفاو امنإ «ريسفتلا يف مهداهتجال سيلو

 وأ ؛لاق امب ليق ام هبشأ اذهو :هّللا مهمحر امهريغ وأ دهاجم وأ ءاطع لوق ركذ دعب

 .يعباتلا اذه هيلإ لصو ام ىلإ لصو هداهتجا نأ ىلع لدت «تارابع نم اهوحن

 : مهرصاع نيذلا نيعباتلا حدم # هل ٌلاوقأ :ايناث

 .هللا امهمحر نايفسو كلامل هْفْضَو - ١

 يرصملا فدّصلا ىلعألا دبع نب سنوي انثدح «نمحرلا دبع دمحم وبأ انربخأ

 .(نانيرق نايفسو كلام) :هللا همحر يعفاشلا لاق :لاق

 ل ةدايز ةياكحلا هذه يف ىلعألا دبع نب سنوي نع ءدمحم وبأ انربخأو

 .(زاجحلا دانسإ

 تعمس :لاق لالخلا دلاخ نب دمحأ انثدح «ىبأ انثدح دمحم وبأ انربخأو

 .(زاجحلا ملع بهذل نايفسو كلام الول) :لوقي يعفاشلا

 :هللا همحر ةنييع نبال هُحْدَم -

 نب ةلمرح انثدح «يبأ انثدح «(متاح يبأ نب نمحرلا دبع).دمحأ وبأ انربخأ

 نم - ًادحأ تيأر ام) :لوقي يعفاشلا تعمس :لاق (ييجتلا صفح وبأ) ىيحي

 نع ْفكأ ًادحأ تيأر امو .ةنييع نب نايفس يف ام ملعلا ةلآ نم هيف - سانلا

 .(هنم ثيدحلا ريسفتل نسحأ :ًادحأ تيأر امو .هنم ايتفلا

 )١( /ص يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ نم ةلوقئملا صوصنلا 7١5-5١١

 م44



 :هللا همحر ءاطعل هُقْصَو -*

 :لاق (ةراو نباب :فورعملا) ملسم نب دمحم انثدح «2دمحم وبأ انريخأ

 نيعباتلا نم سيل) :لاق يعفاشلا نع يكحي :يعفاشلا باحصأ ضعب تعمس

 .(ءاطع نم ثيدحلل ًاعابتا رثكأ دحأ

 :هللا همحر يبعشلا يف هلاق ام--4
 انأو هيلع ةءارق (يزارلا متاح يبأ نب نمحرلا دبع) دمحم وبأ انربخأ

 تعمس :لاق يرصملا مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم انثدح :لاق ءعمسأ

 .(ريبزلا نب ةورع لثم - ةياورلا ةرثك يف - يبعشلا) :لوقي يعفاشلا

 :هقفلا يف قارعلا لهأل هُحْدَم -5

 يعفاشلا تعمس :(ىرخأ ةرم) ناميلس نب عيبرلا لاقو :كمحم وبأ لاق

 .(هقفلا يف :قارعلا لهأ ىلع لايع سانلا) :لوقي

 هنكل نيعباتلا لاوقأب جتحي مل نإو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا نأ ىرن كلذب

 لوصولل دهتجم فالتخاف .داهتجالا يف مهعم فلتخا نإو ؛مهلجيو مهردقي ناك

 ليدعتلاو حرجلا ةقيرط مدختسي هارنو «كاذ وأ اذه قفاو اذإ همهي الو «قحلا ىلإ

 .حلاصلا فلسلا ةقيرط هذهو «مومأملا صخشل حيرجت نودب .حدقلا وأ حدملا يف

 :"” كلذ ىلع ةلثمأ برضنلو

 .داملا نبا ثيدح :كلذب ىبعيو (ثيدحلا اذه دانسإ يف نايفس طلغ) :هلوق -أ

 )١( /ص يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ نم ةلوقنم صوصنلا هذه ١١8-5١84

 مه



 هللا َضْيَب) :لاقف (نمحرلا دبع نب دمحم :وهو) يضايبلا رباج وبأ هل ركذو -ج

 هللا لوسر ىلع بذكي نم ىلع ًاظيلغت :كلذب ديري (هنع يوري نم يئيع

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انثدح .دمحم وبأ انربخأ :هّللا همحر ةبعش يف هلاقام -د

 .(ةبعش سايق اذه :لاق ءأطخأف ناسنإ ساق اذإ ىعفاشلا ناك)

 م5



 عباسلا ثحبم ا

 اهبيلاسأو ةيبرعلا ةغللاب نآرقلل يعفاشلا مامإلا ريسفت

 نحلي ٌدحأ هعمس امو «ةغللا يف ةجح هللا همحر يعفاشلا نأ ًاقباس انعم َرَم

 هللا مالك ريسفت متي اهبف دب هللا نيد يف ةمهم ةيبرعلا ةغللا ربتعي لب ؛ مالكلا يف

 .هتنس يف دراولا 2 هللا لوسر مالك ريسفتو «هباتك يف دراولا ىلاعت

 نم ركذ هنأب هللا همحر يعفاشلا ةميق صاقتنا نيدقتنملا دحأ دارأ امدنعو

 هلوقب ميركلا نآرقلا ىلع ًايرج (حلملا ءاملا) ركذي ملو (حلاملا ءاملا) هايملا ماسقأ

 نيبيل هللا همحر ''"يرشغعزلا ءاج «ةيآلا [07 :ناقرفلا] 6 ٌجاَجَأ حلم اَذَهَو ) :ىلاعت

 :رعاشلا لوقب يعفاشلا هيلإ بهذ ام ًاديؤم لدتساو «ةغللا يف ةجح يعفاشلا نأ

 ابذع اهقير نم رحبلا ءام حبصأل حلام رحبلاو رحبلا يف ْتَلْفَئ ولف

 :ريسفتلا 4 ةغلل يعفاشلا مادختسا ةيفيك :ًالوأ

 دارملا مهف نايب يف ةقيقدلا هتغلو هتحاصف فيظوت يف يعفاشلا ةقيرط تناك

 ناك امك ءهيلإ بهذي ال يبرعلا رعشلاب دهشتسي كَل هلوسر .ةنسو هللا باتك نم

 ردقأ ًأدحأ تيأر ام) :يدانزلا ناسح وبأ لوقي ءامهنع هللا يضر سابع نبا لعفي

 .""(يعفاشلا نم ةغللا نم كلذ ىلع داهشتسالاو نآرقلا نم يناعملا عازتنا ىلع

 "//ص يضوعلل /يعفاشلا مامإلا باحر يف )١(

 مال



 :ةغللا 2 ةجح هنأ ىلع ءاملعلا ءانك :ايناث

 هدصقي ةجح حبصأ «يعفاشلا اهمامز ضبق يتلا - ةيوغللا - ةكللا هذهب

 اهنأك يعفاشلا ظافلأ تناك) :ىلعألا دبع نب سنوي لوقي «هراتخا امم غلبأ الو

 هنأك ءملكتي فيك يردن ال هلوح اندعق اذإ انك) :ًاضيأ لوقيو "” (ركس
1 

 تسلاج) :لوقي فورعملا يوحنلا ماشه نبا تعمس :يرصملا دومحم لاقو

 يف ةملك دجي ال «ربتعملا اهربتعا الإ ةملكب ملكت هتعمس امف ءأنامز يعفاشلا

 ."' (اهنم نسحأ ةيبرعلا

 حصفأ نم يعفاشلا ناك) :يعفاشلا ةْغل نع لوقي لبنح نب دمحأ ناكو

 .( (ًاحيصف ناك هنأل .هتءارق هبجعي كلام ناكو «سانلا

 .”” (ًاجاجحم راص هنايب نم ءيشب قلعت نم) :يرهاظلا يلع نب دواد لاقو

 :بتكلا فيلأت 4 هتقيرط :اثلاث

 نم رسيأ هبتكل يعفاشلا فيلأت نأ ىري يدارملا ناميلس نب عيبرلا ناك

 ول) :ددصلا اذه يف لوقي «سانلا ماوعل حضوأ نوكيل ةلوهسلا دمتعي هنأل ؛همالك

 ىلع بتكلا هذه فلأ هنأ ولو .هنم تبجعل هتحاصفو هنايب نسحو يعفاشلا تيأر

 .45/ص رجح نبال /سيسأتلا يلاوت )١(

 .45/ص قباسلا عجرملا ()

 .199-711/ص ١//ج .يومحلا توقايل /ءابدألا مجعم (')

 .75١/ص «يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ رظناو .41/ /ص ءرجح نبال /سيسأتلا يلاوت (4)

 .”7 /ص ١ /ج «يوؤنلل /تاغللاو ءامسألا بيذهت (0)

4 



 .هتحاصفل هبتك ةءارق ىلع ردقُي مل ؛ ةرظانملا يف انعم اهب ملكتي ناك ىتلا هتيبرع

 ."""(ماوعلل حضوي نأ يف دهتجي هفيلأت يف ناك هنأ ريغ ؛هظافلأ بئارغو

 ترظن) :لوقي ثيح بتكلل يعفاشلا فيلأت يف ظحاحلا ةداهش ىلإ رظنللو

 نأك «يبلّطملا نم ًافيلأت نسحأ َرأ ملف «ملعلا يف اوغبن نيذلا ةغبنلا ءالؤه بتك يف
 60 (رد ىلإ ًارد مظني هاف

 يعفاشلا لثم ىأر هنإ :لاق نم) :لوقي ثيح رو يبأل ىرخأ ةداهش هذهو

 00 (بذك دقف هنكمتو «هنايبو .هتفرعمو .هتحاصفو .هملع يف

 :ةيبرعلا ةغللاب نآرقلا هريسفت نم جذامن :اعبار

 .ةيآلا [ :ءاسنلا] © أوُلوُعَت لأ ند َكِلَذ ) :ىلاعت هللا لاق ١-

 تلأس :لوقي هيقفلا هّللا دبع نب دمحم تعمس .ظفاحلا هللا دبع نب دمحم انربخأ

 ."' حلام ءام :هلوق لثم يعفاشلا ىلع تذخأ فورح نع (بلعت مالغ رمع ابأ)

 .””نولوعت نم رثكي ال :يأ «ةيآلا (اوُلوُعَت الأ قَد َكِلَذ ) :هلوق لثمو

 )١( /ص رجح نبال /سيسأتلا يلاوت 40

 84 /ص قباسلا عجرملا (0)

 ١7 /ص ١/ج يدفصلل /تايفولاب يفاولاو :47 /ص سيسأتلا يلاوت (*)

 .(ثحبملا اذه ةمدقم يف) لوقلا اذه يف يعفاشلا دقتنا نم ىلع يرشحغزلا درو اهركذ قبس (4)

 هيلإ بهذ ام ديؤي اذهو يرهزألا لاق ؛مكلايع رثكي الثل :ريسفتلا اذهب يعفاشلا اهرسف :يأ ()

 رظناو ءرقتفا اذإ :لوعي لجرلا لاع :يئاسكلا نع لقن ام وهو ةيآلا هذه ريسفت يف يعفاشلا

 ١77/ص رقدلل /يعفاشلا مامإلا

84 



 .'"' حيحص يعفاشلا مالك :يل لاقف ؟اذكو اذك نوكي نأ يغبنيأ :هلوقو )

 «( ْمُكَهوُجُو اوُلِسْغأَف ) :ىلاعتو هناحبس هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق -؟

 نينذألا ىلإ سأرلا رعش تبانم نود ام :هجولا نأ ًالوقعم ناكف «ةيآلا [1 :ةدئاملا]

 نم نيتعزنلا نم مغألا سأرلا رعش تبانم زواج ام سيلو «نقذلاو نييحللاو
 0 هجولا

 :"" رعاشلا لاق دقو :عيبرلا لاق

 اَعَرئأب سيل هجولاو افقلا ٌمغأ اننيب رهذلا قرف نإ يحكتت الف

 َرْطْسش َكَهْجَو ٍلَوَف َتْجَرَح ُتيَح ْنِمَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق -*
 15١[. :ةرقبلا] © دْوَرَطَش جكحَهوُجُو ْأوُلَوَف ْرَشنُك اَم ُتِيَحَو ٍماَرَحْلا ٍدِحَسَمْل رد سد ياا هو وثو رع ع ظاس و *رر6 رردص ص

 .برعلا مالك يف هتهج :هرطشو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .اذك سفن دصق

 «دحاو ىنعم اهّلك نإو .هتهجو هءاقلت لبقتسا :يأ .هتهج :هءاقلت كلذكو

 بهذ ام ىلع لدت رعشلا نم تايبأ ةعبرأب دهشتسا مث :ةفلتخم ظافلأب تناك نإو

 :يهو هيلإ

 )١( /ص ءرجح نبال /سيسأتلا يلاوتو 05و١5 /ص ء.١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم ١٠١7

 «رقدلل /يعفاشلا مامإلاو ص/77١.

 ١١. /ص .١/ج ؛مألا رظناو 08و05 /ص .؟ /ج .يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (؟)

 .187 /ص 27١ /ج «يناغألا يف امك .مرشخ نب ةبدهل تيبلا (*)
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 :ةبدن نب فافخ لوق

 ورمع َرْطَش ةلاسرلا ىنغت امو ًالوسرارمع غلبم نمالأ

 :ةيّؤج نب ةدعاس لوقو

 ميمت نب رطش سيعلا رودص ىميقأ :عابنز مآل لوقأ

 :يدايألا طيقل لوقو

 ًاعطق مكاشغت ّمَلُظهل لوه مكرغث رطش نم مكّلظأ دقو

 :"” نييلذهلا ءارعشلا دحأ لوقو

 روحسم نينيعلا رصَب اهرطشف اهرماخم ءاداهب ريسعلا نإ

 اذهو ءاهتهج ءاقلت :اهوحنو «نينيعلا رصب اهءاقلت :ديري :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ًانياعم ناك اذإ .ءيشلا نيع دصق :ءيشلا رطش نأ نيبي :مهراعشأ نم هريغ عم هلك

 ." هيف هنكمي ام رثكأ كلذو «هيلإ هجوتلاب داهتجالابف أبيغم ناك نإو ءباوصلابف

 .ةيآلا [1 :ةدئاملا] ( ِنْيَبَعَكْلا ىلإ ٌمُحَلُجَرَأو ... ) :ىلاعت هللا لاق - 5

 نم فرشأ ام :امهلسغب هللا رمأ ناذللا نابعكلاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ىتح .ًابعك :عمتجاو فرشأ ام لك يمست برعلاو «مدقلاو قاسلا لصفم عمجب
 فرفز أ مم

 يلذحلا دليوخ نب سيقل تيبلا اذه نأ "7و0 /ص هتيشاح يف ةلاسرلا باتك ققحم حجري )0(0

 .هتقان فصي ةلهاص ينب وخأ

 ؟"8-*4/ص ١١5-١١5 /تارقفلا ةلاسرلا (؟)

 41 /ص ١/ج نآرقلا ماكحأ رظناو ,187و580 /ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (9)
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 .ةيآلا [/4 :ةعقاولا] ©« َنوُرَهَطُمْلأ الإ َدهَُسَمَي ال ) :َكَع هللا لاق -

 نب نارفظ انثدح :لاق «(يرونيذلا دمحم نب نيسحلا) هللا دبع وبأ انربخأ

 ليس :ناميلس نب عيبرلا لاق :لاق متاح يبأ نب نمحرلا دبع انثدح :لاق نيسح

 ىهن» هك ىنلا نأ :ىرت الأ .ديلاب سملا وه :لاقف ةسمالملا نع :ىنعي يعفاشلا

 .هبّلقُي الو هيرتشي هديب بوثلا سملي نأ :ةسمالملاو .ثيدحلا ''(؟ةسمالملا نع

 :رعاشلا لاق :يعفاشلا لاق

 يدعُي هفك نم دوجلا نأ ردأ لو ىنغلا يغتبأ هّفك يفك تسلأو

 "”يدنع ام تددبف ينادعأو تدفأ ىنغلا ووذ دافأ ام هنم انأ الف

 .يعفاشلا مامإلا ريسفت أرق نم اهاري ىتلا ةريثكلا ةلثمألا نم كلذ ريغ ىلإ

 ام هيفف ريسفتلا ىلإ عجريلف ةدازتسالا دارأ نمو «ةلاطإلا ةيشخ اذهب يفتكن
 اهيناعمو ةغللا يف هتوقو .يعفاشلا ةعالضب نويعلا رصبيو ءرودصلا يفشي

 .اهبيلاسأو

 598 و 597 /ص يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ؛حيحصلا ثيدحلا ىلإ ةراشإ اذه (1)
 .ةلبانملاو :هرخآ يف ةدايز هيفو 43 /مقرب

 7” /ص ؟/ج ءارعشلاو رعشلا يف امك درب نب راشبل ناتيبلا )غ0
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 ريسفتلا 4 يعفاشلا مامإلا فقاوم

 1 ب4

 لوصأ #2 ةقلعتملا تايآلا نم هفقوم :لوألا ثحبملا

 .داقتعالا

 .ماكحألا تايآ نم هفقوم :يناثلا ثحبملا

 .خسنلا نم هفقوم :ثلاثلا ثحبملا

 .ناسحتسالا نم هفقوم :عبارلا ثحبم لا
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 يناثلا لصفلا

 تايآ ريسفتب هبلاغ قلعتي هللا همحر يعفاشلا مامإلا ريسفت نأ مغر

 ضعب ريسفتب .دئاقعلا لوصأ يف هفقاوم صالختسا عيطتسن اننأ الإ ,ماكحألا

 وهو ال فيك «ىلاعت هللا همحر هداقتعا ةحص ىلع لدتسي امب ءاهب ةقلعتملا تايآلا

 مزتلي «عادتبالا هركيو «عابتالا بحي (ةعامجلاو ةنسلا لهأ) ىدهلا ةمئأ نم مامإ

 ذبنيو هقفلا قشعي «ةفسالفلا لدجو مالكلا يف ضوخلا هركيو ؛ةنسلاو باتكلاب

 مهيفلاخم تقميو .مهبهذم مزتليو ؛ةنسلا لهأ نع عفادي «ميقعلا لدجلاو ءارملا

 .مهضغبيو

 ك5 ينلا بح يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم ىلع هللا همحر يعفاشلا ريسي

 صقتنا وأ كلذب ىلاغ نم ىلع دري هارنو .فاصنإلاو لادتعالا بهذم «هتيب لآو

 .هريسفتو هئارآ نم درو امب هذه هفقاوم نع ملكتنسو .ماركلا ةباحصلا نم ًادحأ

 :ةيلاتلا ثحابملا قفو تاعوضوملا هذهب قلعتملا هبهذمو



 لوألا ثحبم لا

 لوصأ ب ةقلعتملا تايآلا نم :يعفاشلا مامإلا فقوم

 داقتعالا

 ةئجرملا ىلع درلاو ؛هب قلعتي امو ناميإلا ف هبهذم :لوألا بلطملا

 نب ريبزلا ىتثدح :لاق (ظفاحلا هللا دبع نب دمحم) هللا دبع وبأ انربخأ

 نب عيبرلا انثدح :لاق دحألا دبع نب سنوي ىينثدح (ذابادسأب) ظفاحلا دحاولادبع

 ."”(صقنيو ديزيو ءلمعو لوق ناميإلا) :لوقي هد يعفاشلا تعمس :لاق ناميلس

 (ناَْعَماَدلاب) يرونيدلا نيسحلا نب دمحم نب نيسحلا :هللا دبع وبأ انربخأو

 :لاق يزارلا متاح يبأ نب دمحم وبأ انثدح :لاق .نيسحلا نب نارفظ انثدح :لاق

 وبأ ينثدح :لاق «ينوميملا ديمحلا دبع نب كلملا دبع انثدح :لاق يبأ انثدح

 (يعفاشلا سيردإ نب دمحم) يبأ تعمس :لاق (يعفاشلا دمحم نب دمحم) نامثع

 نم ّجَحأ - ءاجرإلا لهأ ىلع :ىنعي - ؛مهيلع جتحي ام :يديمحلل ةليل لوقب

 ةرَلَّصلَأ اوُميِقُيَو ءاقتح َنيِدلآ ُهَل نيِصِلْخ هلأ اوُدُبْعَيِل لإ أَوُيِمُأ مو ) :ك هلوق

 .ةيآلا "” [ه :ةنيبلا] «ٍةَمَيَقْلآ نيد َكِلَذَو ةكّرلأ أوُنوُيَو

 لقن دقو 20017 /ص رقدلل /يعفاشلا مامإلاو "80 /ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم )١(

 رظنا «ةمئألا نم هريغ هاكح امك ؛كلذ ىلع عامجإلا ىكح هنأ يعفاشلا مامإلا نع يربطلا

 .177 /مقر .154 /ص ريثك نبال /يعفاشلا مامإلا بقانم

 يزارلل /هبقانم و يعفاشلا بادآو 7487و 785/ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظنا (؟)

 .197و197/ص ريثك نبال /يعفاشلا بقانم رظناو 191١ /ص
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 ديزيو «ءلمعو لوق :ناميإلا) :لوقي يعفاشلا تعمس :عيبرلا لوق يفو

 هللا همحر يعفاشلا عافدو ءدقتعملا اذه ىلع لدي ام قوسن نأ عيطتسنو (صقنيو

 قالصمو درفلا صفح عمتجا :لوقي ثيح ىيحي نب ةلمرح هدروأ ام ءهنع

 ,ناميإلا يف امصتخاف ءرصمب :ىنعي (يوَرَجْلا) راد يف يعفاشلا دنع ''' يضابإلا

 .لوق :ناميإلا نأ يف :درفلا صفح جتحاو ناصقنلاو ةدايزلا يف :قالصم جتحاف

 .قالصم فعضو ؛هيلع يوقو ءقالصم ىلع صفح العف

 ديزي ءلمعو لوق :ناميإلا نأ ىلع :ةلأسملا دّلقتو .يعفاشلا يمحف

 ."” هعطقو «درفلا ًاصفح نحطف .صقنيو

 ميهاربإ نب دمحم) هللا دبع وبأ ينربخأ :لاق .ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 لاق :لاق يريبزلا دمحم يبأ نع «ينايغرألا دمحم نب دحاولا دبع نع «(«نذؤملا

 الإ ًالمع لبقي ال ام :يعفاشلا لاق ؟لضفأ هللا دنع لامعألا يأ :يعفاشلل لجر

 .ةجرد لامعألا ىلعأ وه الإ هلإ ال يذلا هللاب ناميإلا :لاق ؟كاذ امو :لاق .هب

 .اظح اهانسأو «ةلزنم اهفرشأو

 لاق ؟لمع الب لوق وأ ءلمعو لوق :ناميإلا نع ينربخت الأ : لجرلا لاق

 .لمعلا كلذ ضعب لوقلاو .هّلل لمع ناميإلا :ىعفاشلا

 .همهفأ ىتح كلذ يل فص :لجرلا لاق

 باتك ققحم هحجر ام اذهو ,يطامنألا نالصم :همسا نأ /يقهيبلا يعفاشلا بقانم يفدرو )١(

 ٠ /مقرب «(شماحلا) ١97 //ص رظنا «يعفاشلا بادآ

 ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو ١٠57 /ص يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ (؟)

 7817 /ص
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 .همامت يهتنملا ماتلا اهنمف «تاقبطو تاللاح ناميإلا نإ :يعفاشلا لاق

 .هناحجر دئازلا حجارلاو .هناصقن نيبلا صقانلاو

 امو :لاق .معن :يعفاشلا لاق ؟ديزيو صقنيو متيل ناميإلا نإو :لجرلا لاق

 ؟كلذ ىلع ليلدلا

 مدآ ينب حراوج ىلع ناميإلا ضرف هركذ لج هللا نإ :يعفاشلا لاق

 نم تلكو دقو الإ ةحراج هحراوج نم سيلف ءاهيلع هقرفو ءاهيف همسقف

 .ىلاعت هللا نم ضرفب اهتخأ هب تلكو ام ريغب ناميإلا

 :اهنمو .,"' (هانذأ) :اهنمو ."' (هانيع) :اهنمو ...©' (هبلق) :اهنمف

 ناميإلا نم اهلامو ناسنإلا حراوج نم ةحراج لكب ةقلعتملا تايآلا ركذ مث -

 .حراوجلا هذه ىلع هللا ضرف ام كلذف :لاقو '” - هب ْتَلَكَو يتلا

 يف انايإ تاولصلاو روهطلا ىّمسو :ًالئاق هشاقن هللا همحر يعفاشلا عباتيو

 تيب ىلإ ةالصلاب هجوتلا نم .ك# هيبن هجو ىلاعت هللا فرص نيح كلذو «هباتك

 .ءارسإلا-77و «ةرقبلا-1814 :ةدئاملا ١- ءدعرلا -58 ءلحنلا - ٠١١ /تايآلا ريسفت رظنا )١(

 .ءارسإلا-” 5و ءرونلا-" ١و“ ٠ /نيتيآلا ريسفت رظنا (؟)

 «ناقرفلا -177 ءصصقلا-560 «ماعنألا-748 ءرمزلا-8١ ءءاسنلا- ١5٠ /تايآلا ريسفت رظنا (*)

 .ءارسإلا-75 «نونمؤملا ؛-١

 .دمحم- 6 ؛ةدئاملا- ١ /نيتيآلا ريسفت رظنا (5)

 .ءارسإلا-اا/ /ةيآلا ريسفت رظنا (0)

 .تلصف-177 «نونمؤملا-ه /نيتيآلا ريسفت رظنا (1)

 .ةرقبلا- 5١و47 /نيتيآلا ريسفت رظنا (0

 .نجلا- ١8 .جحلا-الال /نيتيآلا ريسفت رظنا (4)

 .741-597/ /ص .١/ج .يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (9)
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 سدقملا تيب ىلإ اوُلص دق نوملسملا ناكو .ةبعكلا ىلإ ةالصلاب هرمأو ءسدقملا

 تيب ىلإ اهيلصن انك ىتلا انتالص تيأرأ :لوسر اي اولاقف ءأرهش رشع ةتس
 هيِإ َعيِضيِل هللا ناك اَمَو ) :ىلاعت هللا لزنأف ؟انلاح امو اهلاح ام .سدقملا

 ءًاناميإ ةالصلا هللا ىّمسف «ةيآلا [14 :ةرقبلا) © ٌميِحَر ٌفوُءَرَل سائلآب هلا ترإ

 هحراوج نم ةحراج لكب ًايدؤم ؛هحراوجل ًاظفاح .هتاولصل أظفاح هللا ىقل نمف

 ناك نمو «ةنجلا لهأ نم ناميإلا لمكتسم هللا ىقل .هيلع ضرفو هب هللا رمأ ام

 .ناميإلا صقان هللا ىقل هب هللا رمأ ام ًادمعتم ًاكرات اهنم ءىشل

 ؟هتدايز تءاج نيأ نمف همامتإو هناصقن تفرع دقو :_ لجرلا -

 نّممُهتِمَقةَروُس ْتَلِنَأآَم اَذإَو ) :هركذ لج هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ْرْهَو اًننَميِإ هدر اوُنَماَد تريزا امأَف اًمَميِإ َءهِذَه ُهَتَداَر ْمُكْيَأ ُلوُقَي

 أوتاَمَو ْمهِسْجِر نإ اًسِجر َمِجيَداَرَف صرضَرم م مهيبوُلق ىف تريلا امو © َنوُرِشْبَتْسَ

 1 لا ( تو خو

 لو هيف ناصقت ال ًادحاو هلك ناجل اذه ناك ولو :هللا همحر ىعفاشلا لاق

 .ليضفتلا لطبو «سانلا ىوتساو «ءلضف هيف دحأل نكي مل «ةدايز

 لضافت ناميإلا 5 ةدايزلابو .ةنح ا نونمؤملا لخد ناميإلا مامتب نكلو

 .رانلا نوُطرفملا لخد ناميإلا نم ناصقنلابو «ةنجلاب هللا دنع تاجردلا يف نونمؤملا

 ليخلا نيب قبوس امك هدابع نيب قباس َكْبك هللا نإ :هللا همحر ىعفاشلا لاقو

 .ناهرلا موي
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 .هِقبس ةجرد ىلع ئرما لك لعجف ءهيلع قبس نم مهتاجرد ىلع مهنإ مث

 ناميإلا ىلإ قبس نمل نكي مل ولو ءاهرخآ ىلع ةمألا هذه لوأ لّضُف كلذبو

 .""' اهّوأب ةمألا هذه رخآ َقِحَلَل .هنع أطبأ نم ىلع لضف

 قربتلاو «نيتداهشلاب هرارقإب الإ ناميإلاب دحأل مكحي ال هنأ يعفاشلا دنعو

 دعب ثعبلاب رارقإلا :وهو ثلاث طرش ةدايز بحيو نيد نم مالسإلا فلاخ امب

 نيأ :ةتيهللا لوسر احل لاقف ؟اهقتعافأ «ةبقر يلع» :# هللا لوسرل لاق ثيح

 :لاق .8 هللا لوسر تنأ :تلاقف ؟انأ نم :لاقف .ءامسلا يف :تلاق ؟هللا

 .ثيدحلا «اهقتعأف

 .ثيدحلا "' ةنمؤم اهنإف اهقتعأ» :يعفاشلا ريغ هيف دازو

 هللا دبع نب هللا ديبع ثيدح :ميدقلا يف يعفاشلا نع ينارفعزلا ةياور يفو

 ءادوس هل ةيراجب يملا لوسر ىلإ ءاج راصنألا نم ًالجر نأ :ًالسرم ةبتع نبا

 نأ نيدهشتأ :لاق .معن :تلاق ؟هّللا الإ هلإ ال نأ نيدهشتأ» :ةغهللا لوسر لاقف

 .معن :تلاق !توملا دعب ثعبلاب نينمؤتأ :لاق .معن :تلاق ؟هللا لوسر ًادمحم

 .ثيدحلا " اهقتعأ :#هللا لوسر لاقف

 .791و1897 /ص ١ /ج ؛يقهيبلل /يعفاشلا بقانم )١(

 ءالا/1/ص 7 /ج ءأطوملا يف كلامو ءملسم هاور ثيدحلاو .,557/ص .ه /ج ؛مألا رظنا (؟)

 714 /ص ء١ /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانمو 7848 /ص ال /ج «يقهيبلل /ىربكلا نئسلاو

 .1-17175-7178/ج دواد يبأ نئسو "94و

 /يعفاشلا بقانمو 1-88”25//ج ىربكلا نئسلاو الال-؟ /ج أطوملا يف كلام هاور ثيدحلا (0)

 .90"7 /ص ١/ج «يقهيبلل



 يعفاشلا نم ةراشإ - نيثيدحلا نم قبس اميفو - :هّللا همحر يقهيبلا لوقيو
 0 .ةقيقح اناك اذإ | .دحاو ىمسمل نامسا مالسإلاو ناميإلا نأ ىلإ مّنلا همحر

 ةقيقح امهدحأ ناك اذإ ناقرتفي امنإو ؛مدلا نقح يف ةديقعلا نود ناسللا يف
 .فيسلا نم افوخ مالستسالا :ىنعمب رخآلاو

 0 هللا ربخأ : ١ عيبرلا ةياور يف - هللا همحر يعفاشلا لاق

 هع ص

 اًمَلَو اَنَمَّلْسُأ اَوُلوُق نكيّلَو أوت وُئيؤُت َمْل لق ما ثارغألا تلاق ) :لاقف «بارعألا

 مل هنأ - ىلاعت - هللا هملعأف «ةيآلا ١4[ :تارجحلا] 4 َمُكبوُلُف ىف نمل ِلْحَدَي

 '' مهئامد هب نقحو هورهظأ مهنأو «مهبولق ناميإلا لخدي

 هتافصو هللا ءامسأ ف هبهذم :يناثلا بلطملا

 نيميلاك ىلاعت هللا ءامسأ نم مساب فلحلا هللا همحر يعفاشلا مامإلا لعجي

 هئامسأ يف لاقي الو «هيلع ةرافك الف هللا ريغ ءىشب فلح نمو «ىلاعت هللاب

 .ًاقولخم نوكي امل رايغأ :لاقي امنإو «رايغأ اهنأ هتافصو

 :لاق هنإف :هلحو ديعس يبأ نع ىقهيبلل ةياور يف :هللا همحر ىعفاشلا لاق

 هل ةينالوأ نيميلا هلك اذهب ديري هللا ةردقو هللا لالجو هللا ةمظعو هللا قحو

 هللا قحو :نوكي نأ لمتحي هنآل ؛ نيميب سيلف نيميلا هب دري مل نإف ءنيمي يهف

 نأب ًانيمب نوكي امنإو .نيمي هنأ ال هيلع ةيضام هللا | ةردقو ءملسم لك ىلع بجاو

 .ًانيمب يوني نأب وأ ءائيش يوني ال

 ةفصل اهضعبو «تاذلل ظافلألا هذه ىعفاشلا لعجف :ًالئاق ىقهيبلا قلعيو

 وهو «قالطإلا دنعو ؛ اهب نيميلا ةدارإ دنع انبي اهب فلحلا لعج ىتح ؛تاذلا

 ىلإ امهانعم عجري لالحلاو ةمظعلاو «هدوجو ققحتملا وه قحلا نأل حيحص

 .تاذلا تافص نن ةردقلاو .هلالجإو هماظعإو تاذلا قاقحتسا

 .794-7591/ص .١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم )١(
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 يهو «رايغأ يهف ملسم لك ىلع هلل ةبجاو يه ىتلا قوقحلا :قحلا دارأ نإف

 باستكا نم يهو ءاهنع ىهن ىلا شحاوفلا بانتجاو «ءاهب هرمأ ىتلا تادابعلا

 .ةقولخم يهو .دابعلا

 .ٌريغ وهو .هقلخ كلذف هتردقب هدابع ىلع هرّدق ام ًاضيأ ةردقلاب دارأ نإو

 وهف هتايآ نم ضرألاو تاوامسلا توكلم يف ام لالجلاو ةمظعلاب دارأ نإو

 ." ًانيمب نوكي الف هللا ريغب افلح نوكي كلذب فلحلاو ؛قولخم

 نم مساب فلح ْنَم :لوقي يعفاشلا تعمس :ناميلس نب عيبرلا لوقي

 ةبعكلاو تيبلاب فلح نمو .ةقولخم ريغ هءامسأ نأل ؛ ةرافك هيلعف هللا ءامسأ

 .هيلع ةرافك الف

 تعمس اذإ :لوقي هللا همحر يعفاشلا تعمس :ىلعألا دبع نب سنوي لاق

 ."' ةقدنزلاب هيلع دهشاف .ىّمسملا ريغ مسالا :لوقي لجرلا

 « َلوُسَرلَآ عيني نَم َمَلعَِل الإ ) : دب هلوقب :لاق هنأ يعفاشلا نع ينزملا ىكحو

 .ءاوس هدعبو مهعابتا لبق .ناك هّللا مّلِعو «ةيآلا ١57[ :ةرقبلا]

 نآرقلا قلخ #4 ةلزتعملا ىلع درلا :ثلاثلا بلطملا

 !9؟(قولخم ريغ ما قولخم هللا مالك لهوأ)

 يف كلذ دجنو «"” قولخم ريغ ىلاعت هللا مالك نآرقلا نأب هللا همحر يعفاشلا دقتعي

 .قولخم نآرقلا نإ :هلوقل رفكلاب هيلع مكحلاو .درفلا صفحل يعفاشلا ةرظانم

 )١( يقهيبلل /يعفاشلا بقانم ج/١ ص/4١٠4و400.
 .00٠4/ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (؟)
 /ص ريثك نبال /يعفاشلا بقانم رظناو 407 /ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم ()

 ١195 //ص يزارلل /يعفاشلا بادآو
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 نب يلع نب دمحم نب هللا دبع تعمس :لاق «يملسلا نمحرلا دبع وبأ انربخأ

 ال :لوقي عيبرلا تعمس :لوقي ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم تعمس :لوقي دايز

 :يعفاشلا لاق ؛قولخم نآرقلا :صفح لاقف ءدرفلا صفح هللا همحر يعفاشلا مّلك

 ."' ميظعلا هللاب ترفك

 ينأ الإ ءبيعش وبأ ينثدح وأ ؛«يعفاشلا ترضح :لاق عيبرلا نع ةياور يف

 صفحو ء«ديزي نب ورمع نب فسويو .مكحلا دبع نب هللا دبع رضح هنأ ملعأ

 نب هللا دبع صفح لأسف - درفملا صفح هيمسي يعفاشلا ناكو - درفلا

 نب ورمع نب سنوي لأسف «هبيجي نأ ىبأف ؟نآرقلا يف لوقت ام :لاقف مكحلادبع

 هيلع جتحاف يعفاشلا لأسف .يعفاشلا ىلإ راشأ امهالكو .هبجي ملف ديزي

 هللا مالك :نآرقلا نأب :هيلع ةجحلا يعفاشلا ماقأف «ةرظانملا هيف تلاطو «يعفاشلا

 .درفلا ًاصفح رفكو .قولخم ريغ

 ." يلتق يعفاشلا دارأ :لاقف ,دعب سلجملا يف درفلا ًاصفح تيقلف :عيبرلا لاق

 ميهاربإ نب دمحم) هللا دبع وبأ ينربخأ :لاق .ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 لاق :لاق يريبزلا دمحم يبأ نع «ينايغرألا دمحم نب دحاولا دبع نع «(نذؤملا

 :لاق .ال مهللا :يعفاشلا لاق ؟وه قلاخ «نآرقلا نع ينربخأ :يعفاشلل لجر

 مهللا :يعفاشلا لاق ؟قولخم ريغف :لاق .ال مهللا :يعفاشلا لاق ؟قولخمف

 رقت :لاقو - يعفاشلا - هسأر عفرف ؟قولخم ريغ هنأ ىلع ليلدلا امف :لاق .معن

 .معن :لاق ؟هللا مالك نآرقلا نأب

 /ص ريثك نبال /يعفاشلا بقانم رظناو «407/ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم )١(
 :ينعي - مهنم ًدحأ تيقل ام) :يعفاشلا لوف ةيناثلا ةياورلا دعب دازو «نيتياورب 186١رامح

 .نايفسو كلام :هيذاتسأب دارملاو «(رفاك وهف «قولخم نآرقلا لاق نم :لاق الإ - هيذاتسأ نم

 .45/ص رجح نبال /سيسأتلا يلاوت رظناو .140و145/ص يزارلل /يعفاشلا بادآ (؟)
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 َنِّم ّدَحَأ ْنِإَو ) :هركذ ىلاعت هللا لاق ,ةملكلا هذه يف َتْقِيُس :يعفاشلا لاق

 َّّلكَو ) :لاقو .ةيآلا [* :ةبوتلا] ( هلأ َمدَلك ْعَمْسَي تح ُهرِجَأَف كَراَجَتْسا تركرْشُمْلا

 .ةيآلا [154 :ءاسنلا] © اَميلكَت ئسوُم ُهَّلل

 !؟همالك نكي ملو هللا ناك وأ ؟همالك ناكو ناك هللا نأب ٌرقتف :يعفاشلا لاق

 .همالك ناكو هللا ناك لب :لجرلا لاقف

 نم ميظعب نوتأتل مكنإ نويفوك اي :لاقو هللا همحر يعفاشلا مسبتف :لاق

 مكل نيأ نمف ءهمالك ناكو لّبَقلا لبق ناك هللا نأب نوُرِقُت متنك ذإ .لوقلا

 تكسف :لاق ؟هللا نود وأ هللا ريغ وأ .هللا ىوس وأ ىلا مالكلا نإ :مالكلا

 .""' جرخو لجرلا

 :لاق ءمصألا سابعلا وبأ انثدح :لاق ءورمع يبأ نب ديعس وبأ ينربخأ

 ال فلح نميف اهركذ ةلأسم يف :ىنعي هللا همحر يعفاشلا لاق :لاق ؛عيبرلا انثدح

 :ًالوسر هيلإ لسرأف الجر ملكي

 ُهَمِلكُي نأِرََبِل ناك اَمَو ) :لاق ىلاعت هللا نأ ىلإ بهذ .ثنحي :لاق نمف - ١

 0١[ :ىروشلا] 6 ْءآَسِياَم نْذِإِب َحوُيَق ًالوُسَر َلِسرُيْوُأ بات يآَرَو نِّوأ ايَحَو الإ هَ

 نأ اوُرِذَتَعَت آل لق ) :نيقفانملا يف نينمؤملل لوقي ىلاعت هللا نإ :لاقو «ةيآلا

 نم مهأبن امنإو «ةيآلا [4 :ةبوتلا] ( َمُكراَبْحأ َنِم هلآ انأََت دق ْمُكحَل تؤ

 مهربخيو 5 ينلا ىلع «مالسلا هيلع ليربج هب لزني يذلا يحولاب مهرابخأ
 .هللا يحوب كغ ينلا

 )١( يقهيبلل /يعفاشلا بقانم ج/١ ص/١8:و5::
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 :يك هللا مالك هبشي ال نييمدآلا مالك نإ :لاق .ثنحي ال :لاق نمو -١؟

 ةمرحم ةرجه لا تناك ًالجر لجر رجه ول هنأ ىرت الآ .ةهجاوملاب نييمدآلا مالك

 مل ؛همالك ىلع ردقي وهو ءهيلإ لسرأ وأ هيلإ بتكو «لايل ثالث قوف هيلع

 ؟اهب مثأي ىتلا هترجه نم اذه هجرخي

 يذلا يحولاب كَ هللا رابخإ ءًاعيمج نيلوقلا ىلع :هللا همحر ىعفاشلا ىّمسف

 .نينمؤملا هدابع هللا ميلكت

 .هولتيو .هظفحيو .ةلاسرلا بحاص نم 8 هّللا مالك عيممسي نمؤملاف

 .''' قل هللا مالك بوتكملاو ءولتملاو  ظوفحملاو ؛عومسملا نوكيو هبتكيو

 يفو «ءيش لك يق هل فلاخم انأ :لوقيف - ةيِلَع نب ليعامسإ نب ميهاربإ :مهنمو

 نم ىسوم مّلك هللا الإ هلإ ال :لوقأ انأ ءلوقي امك لوقأ تسل (هللا الإ هلإ ال) :هلوق

 ."" باجح ءارو نم ىسوم هَعّمْسُأ ًامالك قلخ يذلا :لوقي كاذو ءباجح ءارو

 كو هلل ةئيشملا تابثإ ف هبهذم :عبارلا بلطملا

 نأو .هقلخ نود هل اهنأو «ىلاعت هللا ةدارإ ىه ةئيشملا نأ ىعفاشلا تبثي

 : كبك هللا لوقل هريسفت يف كلذ دجنو «ىلاعتو هناحبس هتئيشمب ةطبترم هقلخ ةئيشم

 ةئيشملا نأ هقلخ هّللا ملعأف «ةيآلا 00 :ناسنإلا] « ُهّللآ َءآَشَي نأ لإ َنوُءاْشَت اَمَو )

 .كك هللا ةدارإ ةئيشملاو ءءاشي نا الإ نوكت ال مهتئيشم نأو .هقلخ نود هل

 .5١1و8١:1/ص ء3/ج .يقهيبلل /يعفاشلا بقانم )غ0(

 .405/ص ١ /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم قفز

 .667”و ةه”و 4١١ /صا/ج يقهيبلل / يعفاشلا بقانم رظنا 2

 .ه ١



 ' سانلا نإف ؛ نيملاعلا بر هللا ءاشي نأ الإ نوؤاشي الو «ىلاعت هللا ىلإ يه

 .دابعلا لاعفأ ىلاعت هللا قلخ نم قلخ يهو .مهلامعأ اوقلخي

 لاعفألا قلخو رسدقلاو ءاضقلا ف هبهذم :سماخلا بلطملا

 قمألا هذه سوج مهربتعيو «يردقلا فلخ ةالصلا هركي يعفاشلا ناك

 .ىلاعت هللا نم هرشو هريخ ردقلا نأو

 .يرّدقلا فلخ ةالصلا هركي ناك هنأ :يعفاشلا نع ,ناميلس نب عيبرلا يوري

 .ثيدحلا ("'«ةمآلا هذه سوح مه ف

 نب ريبزلا انثدح :لاق .ىبحي نب دمحم نب ميهاربإ نب ىبحي انربخأ

 لكس :لاق عيبرلا انثدح :لاق ءراطعلا يلع نب ةزمح ينثدح :لاق .دحاولادبع

 :لاقف ,ردقلا نع يعفاشلا

 نكيملاشت /نإتئشامو أشأملنإو ناك تئتشام“'و
 نسملاو ىتفلا يضمي ملعلا يفف تملع ام ىلع دابعلا تقلخ

 نزعت ملاذو تنَع ءأاذهو تلذخ اذهو تننم اذ ىلع

 "" نسح مهنمو حببق مهنمو  ديعس مهنمو يقش مهنمف

 هجرخأو ءرمع نبا ثيدح نم 8-4-5/ج دنسملا يف دمحأ هجرخأ ,فيعض عطقنم ثيدحلا )1١(

 هربتعاو عوضوم ثيدحلا اذه نأ معز نم ىلع رجح نبا در دقو كردتسملا يف مكاحلا

 .ةرصاعملاب ملسم يفتكيو رمع نبا رصاع مزاح يبأ نأل ملسم طرش ىلع ًاحيحص
 نم رحبلا نأل .ناك تئش امو :طبضألاو .ناك تئش ام :بقانملا يفو ناويدلا يف تدرو (؟)

 .كلذك تئش امف :ةياورب تدرو دقو .براقتملا

 ١91 /ص ريثك نبال /يعفاشلا بقانم رظناو :417و١41/ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم ()

 للملا



 يردقلا ؟يردقلا نم يردت :يعفاشلا يل لاق :: هنأ ينزملا نع يورو

 7 هب ليش ص رشلا قل! كبك هللا نإ :لوقي يذلا

 ىري ناك هنأ ىلع ليلد اذه يفو :ةياورلا هذه ىلع ًاقلعم ىقهيبلا لوقي

 ىري ناكو .هب لمع ْنَم بسك نم ًابسكو 35 هللا قلخ نم ًاقلخ رش

 َىإاَوْعَدَي ُهّلآَو ) :ىلاعت هللا لوق ريسفت يف :هلوق يعفاشلا نع عيبرلا ركذو

 مم ,هباتكب ىدهف «ةيآلا [150 :سنوي] ( مقَتْسُم طّرِص لإ ُءآَشَي نَم ىِدَجَو ِمَّلَسلأ راد
 قيفوتلاو ةداعسلاب هيلع معنأ نم :ىنعي .هيلع معنأ نم كف هيبن ناسل ىلع مث

 قيفوتلا :يه ىتلا - ةيادهلاو ,ةماع ةوعدلا نأ اذهب نيبف ءاهمرُح نم نود ةعاطلل

 ."' ةصاخ - ةيصعملا نم ةمصعلاو ةعاطلل

 ةيؤرلا تابثإ ف هبهذم :سداسلا بلطملا

 هللا هررق امك «قح ةمايقلا موي هللا ةيؤر نأ هللا همحر ىعفاشلا ررقي

 .ةنجلا يف هئايلوأو هللا دابعل هلوسرو

 مهر نع َمُجِإ الك ) :َْيَق هللا لوق يف لوقي يعفاشلا تعمس :عيبرلا لاق

- 

 نورظني نيبوجحم ريغ ًاموق نأ انملع «ةيآلا ١6[ :نيففطملا] ) َنوُبوُجَحَل ِذَمَوَي

 امك مكبر نورث» :لاق هنأ يع ىنلا نع ءاج امك «هتيؤر 5 نوُماَضُي ال .هيلإ

 .ثيدحلا 7 اهتيؤر يف نوماضت ال سمشلا تورت

 )١( /ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم 4١4
 4١١5. /ص ١« /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم )0

 هنأب 5 ةرهتشملا لئاضفلا يوذ فاحت يف يرامغلا ركذو ملسمو يراخبلا هاور ؛حيحص ثيدحلا ةرفز

 رظناو «ةرتاوتملا ثيداحألا نم ةيؤرلا ثيدح لعجي امئ ءًايباحص نورشعو ةعست هاور ثيدح

 .(شماهلاو نتملا) ١10 /ص «ريثك نبال /يعفاشلا بقانم

 ا/ ١١



 هللا همحر يعفاشلا دنع موي تاذ تنك :لاق هنأ عيبرلا نع ةيناث ةياور يو

 َمِيَر نع ْمِجيإ الك ) :هركذ لج هللا لوق نع هنولأسي ديعصلا نم باتك هءاجو

 لد ؛طخسلاب ًاموق بجح امل هيف بتكف «ةبآلا 1١6[ :نيففطملا] © َنوُبوجحَمل ٍذَِمْوَي

 .اضرلاب هنوري ًاموق نأ ىلع

 ." ايندلا يف هدبع امل داعملا يف هّبر ىري هنأ سيردإ نب

 لاقف ؟ةيؤرلا ثيدح يف لوقت ام :يعفاشلل تلق :لاق دسأ نب ديعس انثدح

 ."' ىنغلبي مل نإو .هب لوقأ ينإف

 يف لوقي يعفاشلا تعمس :لوقي (يعفاشلا باحصأ ِةّيْلِع نم ناكو - مره نب

 املف «ةيآلا 1١[ :نيففطملا] © َنوُبوُجَحَمل ذوي َمِيَر نع َمِمْيإ الك ) :كك هللا لوق

 ٠ هنك )9(
 كيك هللا .

 )١( .يقهيبلل /يعفاشلا بقانم ج/١. ص/4١9.

 .١47/ص .١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (؟)

 ١91١ /ص ريثك نبال /يعفاشلا بقانم رظناو 47١: /ص .١/ج ؛يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (*)
 .١93١و



 نجلا ةيؤر # هبهذم :عباسلا بلطملا

 «نجلا ىري هنأ ةلادعلا لهأ نم معز نم) :لوقي هللا همحر يعفاشلا ناك

 ©« َمِهتوَرت ال ُتِيَح ْنِم ءُةُليبَقَو وه ْمُكْدَرَي دهْنِإ ) :ىلاعت لوقي .هتداهش انلطبأ

 ."' (ًايبن نوكي نأ الإ «ةيآلا [17 :فارعألا]

 ةلاضلا قرفلاو مالكلا لهأ # هبهذم :نماثلا بلطملا

 اهب قلعتي امو ءامههقفو .ةنسلاو باتكلا ىلإ ةهجتم تناك ىعفاشلا ةمه

 ةسلاجم نم رفنيو «مالكلا هركي ناكو هيقفلا هيلإ جاتحي ام ءاهريغو ةغللا نم

 ."' كلذ نم جذامن انركذ نأ قبس دقو «نيملكتملا ءالؤه ضعب

 :نيملكتملا ءالؤه يف هلاوقأ نم ًافرط انه ركذنلو

 نم ملكتم لك) :هّللا همحر يعفاشلا لاق :يسيباركلا ىلع نب نيسحلا لوقي

 ."' (نايذه امهاوس امو .قحلا وهف ةنسلاو باتكلا

 ثيدحلا هدنع تبث اذإ يعفاشلا ناك) :هّللا همحر لبنح نب دمحأ مامإلا لاقو

 ."“' (هقفلا هتمه امنإ ؛مالكلا يهتشي نكي مل هلاصخ ريغو ءهدّلق

 .7017/ص ء رقدلل /يعفاشلا مامإلا )١(

 قلخ ةلأسم يف هبهذم) :ثلاثلا ثحبملاو ؛(...ردقلاو ءاضقلا يف هبهذم) :يناثلا ثحبملا رظنا (؟)

 .(ةيؤرلا تابثإ) :سداسلا ثحبملاو «(ةلزتعملا ىلع درلاو نآرقلا

 51417 /ص ءرقدلل /يعفاشلا مامإلا (9)

 .188 /ص ء.ريثك نبال /يعفاشلا بقانم (4)
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 :لوقي يعفاشلا عمس نم ينربخأ :لاق عيبرلا تعمس متاح يبأ نب | لاقو

 هل ًاريخ - ىلاعتو كرابت هللاب كرشلا الخ - بنذ لكب ءرملا كك هللا ىقلي نأل)
 كلل 3 5 1 .ٍى

 (ءاوهألا نم ءيشب هاقلي نأ نم

 ملع ول :لوقي يعفاشلا تعمس) :مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم لاقو

 "” (دسألا نم ُرَفُي امك .هنم اوُرفل ءاوهألا يف مالكلا يف ام سانلا

 يِمْكْح) :هنع دحاو ريغ هلقن امك وهف ءاوهألا لهأ يف يعفاشلا مكح امأ

 :لاقيو .لئابقلاو رئاشعلا يق مهب فاطيو «ديرحلاب اوبرضي نأ مالكلا لهأ يف

 ."' (مالكلا يف ذخأو .ةنسلاو باتكلا كرت نم ءازج اذه

 .يلع نب نيسحلا نع «ناميلس نب دواد لاق :هريغو يدع نب ميمت وبأ لقنو
 .© ْعِنِبص يف رمع مكح :مالكلا لهأ يف يِمْكُح :لوقي يعفاشلا عمس

 :لوقي يعفاشلا تعمس :لوقيف ةضفارلا نع يعفاشلا ةداهش عيبرلا ركذيو

 . (ةضفارلا نم روزلل دهشأ ًاموق تيأر ام)

 /يعفاشلا بقانم رظناو .ىوهلا نم ءيشب ةياور يفو 2457 /ص ؛يقهيبلل /يعفاشلا بقانم )١(

 ١88. /ص ريثك نبال

 :اهيف داز دقو ١87 /ص «يعفاشلا بادآ رظناو ءك187/ص ء«ريثك نبال /يعفاشلا بقانم (؟)

 .كلذ لوقي ًاملسم نأ تننظ ام ءيش ىلع مالكلا باحصأ نم تعلطا دقلو

 ؟19/ص رقدلل /يعفاشلا مامإلا (*)

 نآرقلا هباشتم نع لأسي ءاج اذه غيبصو ,187و87١1/ص ريثك نبال /يعفاشلا بقانم (:)

 يفو ءنيترم برضلا رركو .طوس ةئام :لاقيو هسأر ىمدأ ىتح هبرضف هذ رمع ةفيلخلا نمز
 ىلإ - هافن مث .يسأر يف هدجأ تنك ام بهذ دق «نينمؤملا ريمأ اي كبسح :غيبص لاق ةثلاثلا

 - ةرصبلا

 ديز ةعباتم اوضفر مهنأل ءمسالا اذهب ةضفارلا تيمسو .189/ص هبقانمو يعفاشلا بادآ (4)

 نب يلع مامإلا اهميدقتو ءامهتمامإ مهضفرل وأ ءامهبس مدعو نيخيشلل همارتحا يف يلع نبا
 .امهيلع ةفالخلا يف بلاط يبأ



 قلعتي امو قلخلا عيمج ىلع لع يبنلا ليضفت ا! هبهذم :عساتلا بلطملا

 5 هب

 .هيحول ىفطصملا هللا ةريخ ف ًادمحم نأب هللا همحر يعفاشلا دقتعي ١-

 ام معأو «هتوبن متخو .هتمحر حتفب هقلخ عيمج ىلع لضفملا ؛هتلاسرل بختتملا

 يف عفشملا عفاشلاو «ىلوألا يف هركذ عم ُهّركذ عوفرملا «هلبق لسرُم هب لسرأ
 مهريخو ءايندو نيد يف ةيضر قلُخ لكل مهعمجأو ءأسفن هقلخ لضفأ «ىرخألا

- 
٠ 

٠. 
 .ك# هلوسرو هدبع ًادمحم :ًارادو ًايسن

 َدَقَل ) :لاقف ءايندلاو نيدلا يف عفنلا ةماعلا .ةصاخلا همعن هقّلَخو اَنَفَّرِعو
 و هر 7 7 7 هو 7 و ياا ه 7 .0-ُُ 2-0

 .ةيآلا [114 :ةبوتلا] « ٌميِحَّرُفوُمَر َتييِيْؤُمْلَاب

 يف دهاجم نع «حيجن يبأ نبا نع «ةنييع نبا انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :يعم ترك الإ ُرَكْذَأ ال :لاق «ةيآلا [4 :حرشلا] © َكَرْكْذ َكَل اَْعَفَرَو ) :هلوق

 دنع هركذ - ملعأ هّللاو :ىنعي - هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 «ةعاطلاب لمعلا دنعو «باتكلا ةوالت دنع هركذ لمتحيو «ناذألاو .هللاب ناميإلا

 ."' ةيصعملا نع فوقولاو

 لب © هيبن ىلع مالسلاو ةالصلا نم راثكإلا بحي يعفاشلا ناكو ١-

 .ةحيبذلا ىلع هتيمست تالمكم نم هربتعي

 ىلع داز اذإف هللا مساب ةحيبذلا ىلع ةيمستلاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نأ «ةحيبذلا ىلع ةيمستلا عم هركأ الو «ريخ ةدايزلاف َكَلَك هللا ركذ نم ًائيش كلذ

 يلع ةالصلا رثكي نأ هل بحأو .هل هّبحأ لب هللا لوسر ىلع هللا ىلص :لوقي

 )١( 4والا/ /ناترقفلاو 1و١؟ /ص 9١-١؟ا//تارقفلا ةلاسرلا ص/١15.
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 هللاب ناميإ هيلع ةالصلاو كك هللا ركذ نأل ؛ تالاحلا لك يف هيلع هللا ىلصف
 ."2  اهلاق نمل «ىلاعت هللا ءاش نإ ءاهيلع رَجْوُي هل ةدابعو «ىلاعت

 لهأ ضعب ىلع لخدأ ناطيشلا نوكي نأ تيشخ دقلو :لوقي هنإ ىتح

 هيلع ةالصلا مهعنميل ؛ ةحيبذلا دنع ك# هللا لوسر مسا ركذ نع يهنلا .ةلاهجلا

 هللاب ًاناميإ الإ دحأ هيلع يلصي امو «ةلفغلا لهأ بولق يف ْضرْعي ىنعمل ءلاح يف

 ."” ىَقْلُر هنم هيلع ةالصلاب انبرقو ك «هيلإ ًابرقتو .هل ًاماظعإو «ىلاعت

 هناحبس هللا لاق :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ :لاق «ناميلس نب عيبرلا انثدح

 :فاقحألا] © ْركي اَلَو ٍيُلَعْفُي ام ىِرْذَأآَمَو ٍلُسْرلَأَنِّم اًعْدِب تنك اَم لق ) : هيبنل

 ءرخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ نأ كف هيبن ىلع كبك هللا لزنأ مث «ةيآلا [4

 نِم ٌمَّدَقَت اَم ُهَلَأ َكَل َرِقْغَيِل © اًئيِبُم اَحَنَف َكَل انحَتَف انإ ) :َكك هللا لوق :ىنعي

 هبنذ نم مدقت ام :- ملعأ هّللاو - ىنعي «ناتيآلا ١-68 :حتفلا] (َرّخَأَت اَمَو كلين
 نع هاضر نم هب لعفي ام ملعف ءهل بنذ الف همصعي نأ :رخأت امو ,يحولا لبق

 ."' قئالخلا ديسو .ةمايقلا موي عفشم لوأو «عفاش لوأ هنأو

 يعفاشلا تعمس :لاق «(يسيباركلا :ينعي) يلع نب نيسحلا ىور -:

 كي هللا لوسر لاق :لوقي نكلو .؛لوسرلا لاق :لوقي نأ لجرلل هركي :لوقي

 ."87/ص .١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو ,575/ص ؟١/ج مألا )١(
 ميدقت عم 785/ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو 11٠, /ص .,”7/ج «مألا (؟)

 .مألا صن يف ريخأتو
 .47 4 /ص .١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم ()
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 بجوي نم ءاملعلا نم تيأر ام :هنع ىنغلب اميف .ينزملا لاق :يقهيبلا لاقو
 هيلع هللا ةمحر . هي هللا لوسر هركذ :رسحل ؛ ىعفاشلا هبجوي ام هبتك يف هني ىبلل

0١ 
 كضو 2 .

 يعفاشلا سيردإ نب دمحم تعمس :لاق يحرّسلا داوس نب ورمع ثّدحو

 .ىتوملا ىبحي نأ :هنم رثكأ :ةتتلكلا ىسيع هللا ىطعأ دق :هل تلقف :ورمع لاق

 نيح ربنملا هل لعجي نأ لبق هبنج ىلإ بطخي ناك يذلا ٌعَدِجلاَف :يعفاشلا لاق

 ."” كلذ نم رثكأ وهف :ىنعي !؟# ينلا ىلإ ٌنح

 كلذي قلعتي امو ماركلا ةباحصلا لل هبهذم :رشاعلا بلطملا

 يعفاشلا ريسفت نع ًاصاخ ًاثحبم بابلا اذه نم لوألا لصفلا يف انركذ
 «ةباحصلا ةلمج يف هءارآ فيضن نأ دون انهو ماركلا ةباحصلا لاوقأب نآرقلل

 ةباحصلا نمز تلصح يلا ةنتفلا نأشب هنع درو امو نيدشارلا ءافلخلا هليضفتو

 .مهيلع هلل ناوضر

 يقهيبلا اذهف «ماركلا ةباحصلا ىلع ًاميظع ًءانث ينثي ةلمجلا يف هارنف :ًالوأ

 .- ينارفعزلا دمحم نب نسحلا ةياور - ةميدقلا ةلاسرلا باتك يف تاأرق :لوقي

 لوسر باحصأ ىلع «ىلاعتو كرابت هللا ىنثأ دقو :لاق هنأ هللا همحر يعفاشلا نع
 نم قع هلوسر ناسل ىلع مه قبسو .ليجنولاو ةاروتلاو نآرقلا يف يع هللا

 .170 /ص .١/ج ؛يقهيبلل /يعفاشلا بقانم 2غ(

 .١45/ص 3 يقهيبلل /يعفاشلا بقانم 20
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 غولبب .كلذ نم مهاتآ امب مهأتهو هللا مهمحرف .مهدعب دحأل سيل ام لضفلا

 ..."'' نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلا لزانم ىلعأ

 مهل بيترتلا ىلع ةباحصلا لضفأ مه نيدشارلا ءافلخلا نأ ررقي :ًايناث

 .مهلضافت يف هنع تدرو ةياور نم رثكأب حرصيو «ةفالخلاب

 أدبي ليضفتلا :ةفالخلا يف لوقي يعفاشلا تعمس :ناميلس نب عيبرلا لوقي

 ."' مهنع هللا يضر يلعو نامثعو ءرمعو ءركب يبأب

 يعفاشلا سيردإ نب دمحم تعمس ؛مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم لوقيو
 يلع مث ؛نامثع مث ءرمع مث ءركب وبأ كلي هللا لوسر دعب سانلا لضفأ :لوقي

 ."' مهنع هللا يضر

 يعفاشلا تعمس :لوقي روث ابأ تعمس :يناهبصألا يلع نب دواد لوقي

 يضر رمعو ركب يبأ ليضفت نم نيعباتلاو ةباحصلا نم دحأ فلتخا ام) :لوقي

 يلع يف مهنم فلتخا نم فلتخا امنإو «ةباحصلا عيمج ىلع امهميدقتو امهنع هللا

 ؛يلع ىلع نامثع مدق نم مهنمو .نامثع ىلع ًايلع مدق نم مهنم :نامثعو

 .* (اولعف اميف 8# هللا لوسر باحصأ نم ًادحأ ىّطخن ال نحنو

 ام :لوقي يعفاشلا تعمس :لاق مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم ىورو

 :يأ - هللا مهديزيل الإ ك هللا لوسر باحصأ متشب اوُلُتبا سانلا نأ ىرأ

 .مهلمع عاطقنا دنع كلذب اباوث - ماركلا ةباحصلل

 «حتفلا ةروس نم ١4 /مقر ةيآلا ىلإ ريشي هنأكو 417 /ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقاتم )١(

 .اهريسفت رظناف

 . 194 /ص هريثك نبال /يعفاشلا بقانم رظناو .477”و 4177 /ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (؟)

 ريثك نبال /يعفاشلا بقانم رظناو :471-477 /ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم ()

 18١. /ص

 471 /ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (9)
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 .23' تاومأ مهو تانسحلا مهل كك هللا يرجيل الإ :ةدايزب عيبرلا ةياور يفو

 لوقيف «ناميلس نب عيبرلا ةياورب «تايبألا هذه لقنن نأ انب نسحكسيو

 :دشني ىعفاشلا تعمس

 هريغ ءيش اال هللا نأب تدهش

 نسحم لوق ناميإلا ىرع نأو

 ردم ةفياخ ركبابأ نأو

 لضاف نامثع نأ يبر دهشأو

 مهاعفب ىدتقيموق ةمنأ
 ةهافس نومتشيٍةَّوُعِلامْف

 صلصخأو ّقح ثعبلا نأ دهشأو

 صقنيو ديزي دق يكز ٌلعفو

 صرخحي ريخلا ىلع صفح وبأ ناكو
 ٌصصختم هلضفف ًايلع نأو

 صقنتي مهاَيإ نم هللاجحل

 "" صرحيف باجي ال هيفسل امو

 ىلإ زيزعلا دبع نب رمع ةفاضإب ,ةسمخ نيدشارلا ءافلخلا نأ ىعفاشلا ريتعيو

 .ةعبرألا نيدشارلا ءافلخلا

 نب رمعو .يلعو «نامثعو «رمعو ركب وبأ :ةسمح ءافلخلا :لوقي يعفاشلا

 ."' مهنع هللا يضر زيزعلادبع

 )١( /ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم 44١
 /ص ريثك نبال /يعفاشلا بقانم رظناو ١44و٠44 /ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (؟)

 .ىنعملاب لالخإلا نود تايبألا يف ظافلألا ضعبب ريغت عم 17

 اذهو .1554 /ص ريثك نبال /يعفاشلا بقانم رظناو .185/ص يزارلل /يعفاشلا بادآ ()

 نوبلاس :يأ «زتبم :وهف مهاوس نمو ..ةسمخ ءارمألا» هنع لقن ثيح يروثلا نايفس يأر

 هتريس نسح نم ىري امل زيزعلا دبع نب رمع سماخلا ةفيلخلا داز امنإو .نودتعم مكحلل
 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذ. اذهو ؛ةدشارلا ةفالخلا ةقيرطب مكحلا هذخأو
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 مث «ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا ةيقب ةعبرألا نيدشارلا ءافلخلا دعب يتأي

 دعب ملسأ نم مث «حتفلا لبق ملسأ نم مث ءراصنألا مث ؛نولوألا نورجاهملا

 7 د ينلا ةافو ىتح حتفلا

 هريسفت يف كلذ دجنو «ناتنمؤم نيتفئاطلا نم ًالك نأ ةنتفلا يف هيأر :ًايلاث

 :هلوق ىلإ « ...اَمْجَيَب أوُحلَصأَف اوُلتَبقآ َنييِيْؤُمْلا َنِم ٍناَعَفياَ نِإَو ) :ةيآلا هذهل

 لوقي «ةيآلا [4 :تارجحلا] © تريِطسَفُمْلا بن هنأ نإ ”اوُطسْفَأَو ٍلَدَعْلاِب )

 :ناتعنتمملا ناتفئاطلاو «نيتفئاطلا لاتتقا ىلاعت هللا ركذف :اهريسفت يف ىعفاشلا

 «عانتمالا مسا امهمزل اذإ ءفعضأ وأ عانتمالا دشأ عنتمت ةدحاو لك «ناتعامجلا

 ىلاعت هللا رمأو ..مهنيب حالصإلاب رمأو «ةيآلا « َنيِيِمْؤَمْلا ) :َكك هلل مهامسو

 نكي مل تءاف اذإف هللا رمأ ىلإ ئئفت ىتح ناميإلا مساب ةامسم يهو ؛ةيغابلا لاتقب
 ."' اهلاتق دحأل

 لك يفو :لوقيف ةنتفلا ةلأسم يف يعفاشلا دقتعم يقهيبلا مامإلا صخليو

 يف ًاقحم ناك هنأ 2# (يلع) يف دقتعي ناك هللا همحر يعفاشلا نأ ىلع ةلالد اذه

 ؛ ناميإلا نم يغبلاب اوجرخي مل هلتاق نمو (ةيواعم) نأو «هيلع جرخ ْنّم هلاتق

 .ةماع ةيآلاو نينمؤم :ًاعيمج نيتفئاطلا ىّمس ىلاعت هلا نأل

 هتعاط نم جرخ ْنّم لداعلا مامإلا لاتق ىرجم مهلاتق يف ه5 يلع ىرجو

 ةعاطلا ىلإ عوجرلا ىلع مهلمح هب دصقو ءمه اتق يف مهتريسب راسو «نينمؤملا نم

 .ةيآلا [4 :تارجحلا] ( هلأ مأ َلِإ ءىغَي مح ىغَبَت تل اوُلَِفَف ) :ىلاعت هللا لاق امك

 نم ةبوت (ةباحصلا لئاضف باتك) يف انيور دقو :رخآ عضوم يف لوقيو

 هبونذب «ةيواعم) فارتعا انيورو (لمجلا موي) #2 ىينلا باحصأ نم ًايلع لتاق

 .444و447 /ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظنا (1)
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 نم هميقي امو «ةداهشلا ةملكب ةاجنلا وجري هنأو «ةَّمَرْحَم نب روُسملا ةصق يف

 .- ملعأ هللاو - هه هللا لوسر ةبحص عم «نيكرشملا لاتقو .دودح

 نب رمع لئس :لوقي يعفاشلا تعمس :لاق ىلعألا دبع نب سنوي لقنو

 نأ بحأ الف يدي اهنم هللا رهط ءامد كلت :لاقف ؟نيفص لهأ نع زيزعلا دبع

 جاتحا نم امأف .هيف لوق ىلإ جنحي مل اذإ هينعي ال امع توكسلا يف .ه# زيزعلادبع

 بلاط يبأ نب يلع ةعباتم نم هل دب الف «ةيغابلا ةئفلا لاتق يف ةريسلا ملعت ىلإ

 .""' (يغبلا لهأ لاتق) باتك يف هّللا همحر يعفاشلا لعف امك مهلاتق يف هتريسو هذ

 يف هللا همحر يعفاشلا جاجتحا ناك انهو .454و418/ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم )١(

 ىلإ باتكلا لوأ نم ةاغبلا لاتق يف ه#ذ بلاط يبأ نب يلع لعفب جتحي «يغبلا لهأ لاتق» هباتك
 15١. /ص ء١ /ج «يعفاشلا بقانم رظنا .هرخآ
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 يناثلا ثحبملا

 ماكحألا تايآ نم :يعفاشلا مامإلا فقو.

 ةهركلا تايآلاب قلعتي همظعم نأ دجن ,يعفاشلا مامإلا ريسفت انأر فتسا اذإ

 باتك فنص يقهيبلا مامإلا دجن اذل ءيمالسإلا عيرشتلا ماكحأ نمضتت يتلا

 ىلع اهفينصت ىلإ رظنلا نود «يمالسإلا هقفلا باوبأل ًادانتسا نآرقلا ماكحأ

 .ةيآ ةئامعبرألا ىلع ديزت اهركذي مل «ةريثك تايآ هتتاف دقف اذهلو ريسفتلا ةقيرط

 ةنسلاو «ملعلا عامجو «ثيدحلا فالتخاو «مألاو .ةلاسرلا) بتك يف تدرو دقو

 ءهنم ذخألا اندمتعا ام اهريغو (سيسأتلا يلاوتو .بقانملاو ,دنسملاو «ةروثأملا

 .هيلع لقنلا يف دامتعالاو

 :ةيلاتلا طاقنلاب ماكحألا تايآ نم يعفاشلا فقوم صخلنو

 دعاوق نم اهيلع يبني امل ء,ماكحألا تايآ هريسفت يف ضيفتسي يعفاشلا ىرن ١-

 .لئاسم نم امهنع عرفتي امو «ةيهقف ماكحأو «ةيلوصأ

 «هبتك نم ةريثك عضاوم يف درتو «ةيآلا نم ةعونتملا ماكحألا طبنتسي هارنو -؟

 اذإ غلابأ الو ءملعلا بلاط لاب ىلع رطخت ال ةيآلا نم تاطابنتسا دجت دقو

 .ءاملعلا رثكأ لاب ىلع تلق

 امم تناك ءريسفتلا يف اهيلع عيرفتلا مت ىتلا تايآلاو روسلا رثكأ نأ دجنو -*

 «ةرقبلا) :لثم ميركلا نآرقلا روس يف ةدراولا ةيهقفلا ماكحألاب قلعتي

 «بازحألاو .رونلاو «نارمع لآو «ماعنألاو «ةدئاملاو «ةبوتلاو .ءاسنلاو
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 .جحلاو «لافنألاو ءدوهو .ءارعشلاو ءءارسإلاو .ءلحنلاو .فارعألاو

 ."7” (ءايبنألاو

 يف دهتجاو .دجو اذإ ماكحألا هذهل ةنسلا يف درو امب ًابلاغ هريسفت ّمُعَد -4

 .صن اهيف دجوي ال يتلا عورفلا

 تايآ يف هبلغأ تلق امك ريسفتلا نأل ؛ كلذ نم جذامت ركذ ىلإ ةجاح ال -ه

 .هريسفت يف رظنتلف .ماكحألا

 نيب ام حوارتت ذإ يعفاشلا نم ةرسفملا تايآلا ددع يف بيترتلا ىلع انه روسلا ركذ يف تيرج )١(

 .ماعلا تايآلا سرهف رظنا «ءايبنألا ةروس نم ةيآ )١7( ىلإ ةرقبلا ةروس نم ةبآ (85)

 الدم



 ثلاثلا ثحبملا

 خسنلا نم يعفاشلا مامإلا فقوم

 امل قلخلا قلخ هللا نإ) :هلوقب خوسنملاو خسانلا ًءادتبا يعفاشلا مامإلا ررقي

 .باسحلا عيرس وهو .همكحل بقعم ال «مهبو مهقلخب هللا دارأ امم .هملع يف قبس

 ضئارف هيف ضرفو «ةمحرو ىدهو ءيش لكل ًانايبت باتكلا مهيلع لزنأو

 ةدايز .مهيلع ةعسوتلابو .مهنع فيفختلاب .هقلخل ةمحر اهخسن ىرخأو ءاهتبثأ

2000 
 (همعن ىلع دمحلا هلف .خسنو تبثأ اميف هتمحر مهتمعف ءهباذع نم ةاجنلاو

 :خسنلا 4 ةدعاق :ًالوأ

 نوكي ةنسلل ةبسنلاب كلذكو .هلثم نآرقب نوكي نآرقلا يف خسنلا نأ ررقيو

 هنأ مهل نابأو) :لاقف باتكلا خسن نايبب أدتبا هدجن كلذلو ءاهلثم ةنسب خسنلا

 يه امنإو «باتكلل ةخسان ال ةنسلا نأو «باتكلاب باتكلا نم خسن ام خسن امنإ

 ."'' (المج هنم هللا لزنأ ام ىنعم ةرسفمو ءأصن لزن ام لثمب باتكلا عبت

 :خسنلا ةدعاق ىلع ةلدألا :ايناث

 :ةيلاتلا صوصنلاب همالك ىلع يعفاشلا لدتسا دقو

 )١( "1و "11 /نيترقفلا ةلاسرلا رظنا ص/”٠١

 /ةرقفلا ةلاسرلا رظنا (؟) ١4 /ص ٠١5



 ل رع ع أ سس
 ١ - :سنوي] © َىِسفَن يآقلت نِم ءُهَلّدَبأ نأ ىإ بر وُكَي اَم ) :ىلاعت هلوق ٠١[

 ئدتبملا ناك امك «هباتك الإ هللا باتك خسني ال) :هللا همحر يعفاشلا لوقي «ةيآلا

 .(هقلخ نم دحأل نوكي الو .هؤانث لج هنم ءاش امل تبثملا ليزملا وهف .هضرفل
 طع

 « بتكلأ ْمأ هُهَدنِعَو تبقي ُءاَشَماَم ُهَلآ آوُحْمَي ) :هناحبس هللا لوق -؟
 هذه يف ملعلا لهأ ضعب لاق دقو) :هللا همحر يعفاشلا لوقي «ةيآلا [4 :دعرلا]

 هسفن ءاقلت نم لوقي نأ هلوسرل لعج هللا نأ ىلع ةلالد - ملعأ هللاو - ةبآلا

 اَم هَل اوُحُمَي ) :هلوق يف :ليقو - ملعأ هللاو - أباتك هب لزني مل اميف «هقيفوتب

 اذهو .ءءاشي ام ضرف تبثيو ءءاشي ام ضرف وحمي «ةيآلا [84 :دعرلا] 4 ُهآََي
 35 ملعأ هللاو - ليق ام هبشي

 ِتأَت اَهِسْت وأ ِةَياَء ْنِم ْحَسَت اَم ) :هللا لاق «هيلع ةلالد هللا باتك يفو -*
 .ةيآلا 1١١ :ةرقبلا] © ٌريِدَق ٍءْىَش لك ع هلآ نأ َمَلعت ملأ اَهلِْم وأ اهبِريي 8 كو و جت هي "ركع دهم« 4 2-1 14ج 30 5-9

 نوكي ال هلازنإ ريخأتو نآرقلا خسن نأ هللا ربخأف :هّللا همحر يعفاشلا لوقي
 .هلثم نآرقب الإ

 اركي اَمِي ُمَلَعأ ُهَلآَو ٍةَياَساكَم هياء اَنْلَّدَب اَذِإَو 7 :هؤانث لج لاقو - : 8-0 هدءآ ويد -ٍ 7 عار سسك ه ع -
5-3 

 / 1 .ةيآلا ٠١١[ :لحنلا] (رْفُم ٌتنَأآَمْنِإ أَوناَق

 هللا ثدحأ ولو لي هللا لوسرل ةنس الإ اهخسني ال 22 هللا لوسر ةنس اذكهو

 ىتح «هيلإ هللا ثدحأ اميف نسل كلي هللا لوسر ّنس ام ريغ هيف نس .رمأ يف هلوسرل

 .نآرقلاب ةنسلا تخسُ ول :ليق ؟نآرقلاب ةنسلا خسنت له لئاق لاق نإف

 موقت ىتح «ةرخآلا هتنسب ةخوسنم ىلوألا هتنس نأ نيبت ؛ةنس هيف كل« ينلل تناك
 .هلثمب خسني ءيشلا نأب سانلا ىلع ةجحلا

١١ 



 . لوسر نس دق :لاقي نأ زاج ولو :ددصلا اذه يف هللا همحر يعفاشلا لوقيو |

 نأ زاج ةخسانلا ةنسلا هللا لوسر نع رثؤي الو «نآرقلاب هتنس خسن مث ف هلل

 نأ لبق اهمرح نوكي نأ لمتحي دق ءاهلك عويبلا نم هللا لوسر مّرح اميف :لاقي

 ةلثمأ برضو - ةيآلا 00 :ةرقبلا] © أَيَرلآ َمَرَحَو َعِيَبْلا هَل َلَحَأَو ) :هيلع لزَنُي

 دي عطقو «نيفخلا ىلع حسملاو .نصح ا ينازلا ىلع مجرلا دح ةماقإ :نع ىرخأ

 نيذهب نئسلا در - كلذب - زاجو :- لاق ىتح - ةقرسلا طورشب قراسلا

 ال يهو ؛.هقفاوت نأ هتنس لمتحت ةلمج باتك اهعم ِةَنس لك تكرتف «نيهجولا

 ."” هل ةقفاوم الإ ًادبأ نوكت

 :وه خسنلا ةلأسم يف هللا همحر يعفاشلا مامإلا مالك صخلمو :تلق

 .ةقباسلا ةلدألل «هلئامي امم هلثم نآرقب الإ خسني ال نآرقلا نأ - ١

 ةنسلا سانلا ملعي ىتح ؛كلذك اهلثم ةئسب الإ خسنت ال ةنسلا نأ -؟

 قفاوتيف «ةقباسلا ةنسلا خسنت ىرخأ ةنس تتأ ةنس خسن اذإ نآرقلا نأ “٠-

 .ةنسلاو باتكلا يف خسنلا

 ةنسلاو «نآرقلا نايب نم عون اذهو «نآرقلل نآرقلا خسنل ةنيبملا ةنسلا -4

 ( ْمِهَلِإ لزم ام سان َنْيَبمِلَركذلاَكيَلِإآَئلَرنَأَو ) :ىلاعت هللا لاق امك «نآرقلل ةنيبم

 نم ةنوعمب ناك «نآرقلا يف دراولا خسنلا نايب نأ ىرن اذهبو «ةيآلا [44 :لحنلا]

 .تايآلا هذه نم خوسنملاو خسانلا ىلع تلد ك# هللا لوسر ةنس

 )١( /ص 711-770 /تارقفلا ةلاسرلا رظنا ١1-1١17
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 :ميركلا نآرقلا 4 دراولا خوسنملاو خسانلل ةنسلا نايب :اثلاث

 ةلأسملا هذه يف رظنلا انعمأ اذإ

 خوسنمو خسان :لوألا عونلا

 ايأتَي ) :ىلاعت هللا لاق :هلاثمو

 :عاونأ ةثالث ًاضيأ انل نيبت

 .هضعب ىلع ةنسلاو .هضعب ىلع باتكلا لدي

 وأ َدُهَفَصَي © ًاليلق الإ ليلا ِمُق © ُلّمْرُمْلا اي مة لم ام يا 2 ى وشهوة
 مث «تابآلا ١-14 :لمزلا] ( التر نافل ليو يَ دز وأ © ًاليلق ُهْنِم صُقنَأ
 :لاقف هعم ةروسلا يف اذه خسن

 و هلو

 للا ينث نب ذأ موت ٌةَن َفلثَأ ْمَلَعَي َكَكَر ّنِإ )

 َةَرَلّصلَأ أوُيِقأَو ُدنِم َرَّسَيَت اَم أوُءَرَق ةاق) :لِإ | ©« َكَعَم َنيِذّلأ َنِّم ٌةَقيآَطَو مُهَلُتَو هفَضِنَو

 .ةيآلا ٠١[ :لمزملا] © ةوكّرلأ أوُناَءَو

 وأ ًاليلق الإ هفصن ليللا مايقب هرمأ دعب هللا ركذ املف :هّللا همحر يعفاشلا لوقي

 ففخف ( كَم َنيِذلأَنِّمٌةَقبَطَو مُهَتلُتَو هَفَصِنَو للا يت نِم قْدَأ ) :لاقف هيلع ةدايزلا
 م« عع و هرم # “
 .ةيآلا 6 ُهّنِمَرّسَيَت منام أوُء ارقاف ) :ىلإ أرق 6 ئضرُمم كدي ُنوُكيَس نأ َمِلَع ] :لاقف

 ءليللا مايق خسن ىلاعت هللا باتك يف نيب ناكف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 (ةيآلا 6 ُهَنِمَرّسَيَت اَم أوءرقاف ) .هلوقب هيلع ةدايزاو فصتلا نم ناصقنلاو «هفصنو

 هيف ف هب لأ هنا هي اعرق نركب نأ اسعد

 كلذو .هريغ هب ليزأ امك .هريغب ليزأ ًاخوسنم ًاضرف نوكي نأ :رخآلاو

 مهي َدَجَهَتف ليل َنِم 30 :هّللا لوقل

 لوق لمتحاف «ةيآلا 678 :ءارسإلا]

 رسيت ام «هيلع ضرُف يذلا ريغب

 6 اًدوُمَحُن اًماَقَم َكُب ؛َر َكَمَعَبَي نأ ََسَع َكْل ََلِفاَ

 دجهتي نأ «ةيآلا 6 ُهَْنِمَرَسَيَت اَم أوُءَرَقأف ) :هللا
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 الإ ةالصلا نم بجاو الأ ىلع لدت هللا لوسر ةنس اندجوف «نيينعملا دحأ ىلع

 ةالص نم بجاو نم اهاوس ام نأو «سمخلا بجاولا نأ ىلإ انرصفق «سمخلا

 ...اهب خوسنم اهلبق

 نع 6 ينلل يبارعألا لاؤس يف هللا ديبع نب ةحلط ثيدح ركذ مث تلق

 تاولصلا نأ ىلع ديكاأتلاب ءتماصلا نب ةدابع ثيدحو «مالسإلا ضفئارف

 ةءارق نم رسيت امب .دجهتف ليللاب ناك امو .لفن اهادع ام ربتعيو .سمخ ةضورفملا

 .دجهتلا ةالص يف هّللا باتك

 :هخسن ىلع ةنسلا مث باتكلا لد ام :يناثلا عونلا

 دل اوي ىَذأَوم لق ضدحتلا نع ركلات 1 :ىلاعت هل هللا لاق -أ

 10 لا ( بورقطتتلا ثيل نيا

 ءوضولا يف يلصملا ىلع ةراهطلا هللا ضرتفا) :هللا همحر يعفاشلا لاق

 رمأف ضيحما هللا ركذ املو .ةالص رهاط ريغل نكت ملف «ةبانجلا نم لسغلاو

 نهرهطت نأ ىلع انللدتسا نيتأ نرهطت اذإف ءنرهطي ىتح هيف ءاسنلا لازتعاب
 ةشئاع ثيدح ركذ مث - 6 هلوسر ةنسو هللا باتك يف ضيحملا لاوز دعب ءاملاب

 .- رهطت ىتح فاوطلا نم اهعنمو ضئاحلا ةأرملا جح يف اهنع هللا يضر

 نم ةالصلا ضرفب دارأ امنإ هللا نأ ىلع انللدتساف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ًائيش ضيحلا ناكو ءامهنم دحاوب رهطت الف ضئاحلا امأف ءرهط لستغاو اضوت

 مايأ ةالصلا ضرف اهنع لازف .هب ةيصاع نوكتف اهسفن ىلع هبلتجت مل ءاهيف قلخ

 0 كب 3

 خ

21 
 1 كيك
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 هيف اهنع لوزي يذلا تقولا يف ءاهنم تكرت ام ءاضق اهيلع نكي ملف ءاهضيح 1

 هللا رمأ نم ضراعب هلقع ىلع بولغملاو ؛هيلع ىمغملا اهيلع ساقو - اهضرف
 ."' - هتلاح يف ماد ام

 اع ع ما ص تر هو دس 7 0 72 ُْ 5

 نكي نإ ِلاَتَقْلا ىلع َيِيْؤُمْلا ضَرَح يبل اتي ) :ىلاعت هللا لاق -ب

 اصر 2 0 5 72 ع 0 همم مد مس ر» 8

 تريلا َنِّم افلأ اَوبلْغَي ةَنأَب مكب نكي نإو ِنْيمَنأِ أوُبِلْعَي َنوُرِِدَص َنوُرْشِع مكه
 ل

 .ةيآلا [10 :لافنألا] « َتروُهَقْفَي ال مَوَق ْرُهْنَأِب أوف

 دحاولا موقي نأ مهنع عضو هنأ باتك يف نابأ مث :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 َنَعْلأ 7 :لاقف «نينثالا لاتقب دحاولا موقي نأ مهيلع تبثأو «ةرشعلا لاتقب

 [55 :لافنألا] © ِنْيَمَتأِم اوُبلْعَي ) :ىلإ « اَقَعَض ْمُكيِف أ َمِلَعَو ْمُكَدَع ُهَللاَفْفَح

 ."” نيتئاملا نم ةئاملا رفي ال نأ - ىلاعت هللا - بتكف «ةيآلا

 اًهنَضَررتَهَلَبِق َكئَيِلَوتلَف ٍءاَمَسلَا ىفَكِهجَو َبلَقَت ىَرت ْدَق ) :ىلاعت هللا لاق -ج 000 0# هع ص 7 5 رك مسا ٍُ ٠
 © دورَطَس مكَهوِجو أولَوف ْمْثنُك ام ُتيَحَو ٍماَرَحْلا ٍدِجَسُمْلا رطش َكَهَحَو لوف ودج 2 صكخعع عون ةر2 نعش ع م "دار سرك يلتم دسم دس»ر "رعع

 ُمِهَلَبِق نع ْمُهِنْلَو ام سائل َنِم ٌءاَهَفْسلأ ُلوُقَيَس ) :ىلاعت هلوقو «ةيآلا ١44[ :ةرقبلا]

 .ةيآلا ١47[ :ةرقبلا] © اَهَيَلَع أوُناك ىتَل

 نأ ةلبقلا يف لف هلوسر ىلع هللا ضرف ام لوأ ناك هللا همحر يعفاشلا لوقي

 نأ دحأل لحي ال ىتلا ةلبقلا سدقملا تيب ناكف .ةالصلل سدقملا تيب لبقتسي

 ةلبق هللا خسن املف ءك# هللا لوسر هيف اهلبقتسا يذلا تقولا يف ءاهيلإ الإ يّلصي

 )١( /تارقفلا ةلاسرلا  667-7545ص/1١١7-١٠١

 /ص /4.-1/7 /تارقفلا ةلاسرلا رظنا (؟) و١158
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 لحي ال ىتلا ةلبقلا ةبعكلا تناك «ةبعكلا ىلإ سانلاو هلوسر هّجوو .سدقملا تيب

 لبقتسي نأ لحي الو ءاهريغ - فوخلا لاح ريغ يف - ةبوتكملا لبقتسي نأ ملسمل

 نأ ىلإ 26 يبنلا هلبقتسا نيح نم سدقملا تيب - هتقو يف ًاقح ناك ّلكو

 .ةمايقلا موي ىلإ ةلبقلا يف قحلا مارحلا تيبلا مث «ةلبقلا يف قحلا- هنع لوح

 رمع نبأ ثيدح ركذو - © هيبن ةنسو هللا باتك يف خوسنم لك اذكهو

 .- ةلبقلا ليوحت يف امهنع هللا يضر

 ىلإ اهنع هللا هلّوح ةّنس نس اذإ #4 ىنلا نأ ىلع كل ليلد - ةنسلاو باتكلا

 سانلا بهذي الئل ءاهنع لّوح ىتلا دعب سانلا اهيلإ ريصي ىرخأ نس ءاهريغ

 نأب ددحأ ىلع هّبشُي الئلو ؛ خوسنملا ىلع نوُتبتَيَف خسانلا نع مهتماع ىلع

 ملعلا وأ .ناسللا لهج نم ىري - ءيش باتكلا يف نوكيف نسي هللا لوسر

 تلق ؟باتكلا اذه يف ًةنسلا فلاخت نأ ُنِكْميَفَأ - رواحملا :يأ - لاقف
 نم ةجحلا هقلخ ىلع ماقأ هؤانث لج هللا نأل :كلذو ءال (يعفاشلا :يأ)

 :باتكلا يف امهلصأ نيهجو

 .هباتك ١-

 .اهعابتا هباتك يف هضرفب ؛# هيبن ةنس مث -"

 امنإو ءاهخّسن ام ْنُسَي الف ,خّسْنُتَف ةمزال ةنس ك# هللا لوسر نسي نأ زوجي الف

 ةلالدب فرع امئإ هللا باتك يف خسانلا رثكأو نيرمألا نم رخآلاب خسانلا فرعي

 نيبو هنيب قّرفتو نآرقلا خسان ىلع لدت ةنسلا تناك اذإف © هللا لوسر ننس
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 ."'" هقلخ نم ةجحلا هيلع هللا ماقأ نم ىلع ةهبشلا بهذتل «ىلوألا هتنس خسنت

 :عامجإلاو ةنسلا هيلع لدت يذلا خوسنملاو خسانلا :ثلاثلا عونلا

 موصو طلال

 اريح كرت نإ ُتوَمْلآ ُمُكَدَحَأَرْصَح ا ْمكيلَع بيك ) :ىلاعت هللا لاق :هلاثمو

 .ةيآلا 18١[ :ةرقبلا] 6 َنيقّتَمْلَا ىَلَع اَمَح ٍفوُرْعَمْلاَ نيرو نيدو ةّيِصَوْلَ

 نيدلاولل ةيصولا تبثت نأل ةلمتحم ةيآلا تناكف :هللا همحر يعفاشلا لوقي

 ثيراوملا نوكت نأ -  ًاضيأ - ةلمتحم ةلمتحم تناكو ءاياصولا عم ثاريملاو «نيبرقألاو

 ةلالدلا بلط ملعلا لهأ ىلع ناك انفصو ام ةيآلا تلمتحا املف ءاباصولل ةخسان

 ءايتفلا لهأ نأ اندجوو َلَك هللا لوسر ةنس يف هوبلط اودجي مل نإف هللا باتك نم

 نأ يف نوفلتخي ال ,مهريغو شيرق نم يزاغملاب ملعلا لهأ نم مهنع انظفح نمو
 .ثيدحلا "”رفاك نمؤم لتقي الو ءثراول ةيصو ال» :حتفلا ماع لاق كَ« ينلا

 ."”' هيلع نيعمجم ملعلا لهأ اندجو كلذكو «ةماع نع ةماع هلقنيو

 /ص 15 9١و١٠5/تارقفلاو .1560-١57١/ص 7809-757 /تارقفلا ةلاسرلا رظنا )١(

 كلذ دعب ركذ مث ءه11-451؟/ص 717-717 /تارقفلا ةلاسرلا رظناو .1؟71-

 رظناو «ةلثمألا نم ديزملا دارأ نمل ةلاسرلا باتك يف اهيلإ عوجرلا نكمي خسنلا نع ةريثك ةلثمأ

 .ةرهطملا ةنسلاب نآرقلل يعفاشلا مامإلا ريسفت يف يناثلا ثحبملا لوأ

 وهو لسرم هدانسإ ثيدح «ثراول ةيصو ال» :هنم ىلوألا ةرقفلا نيثيدح انه يعفاشلا ركذ (؟)

 -417/ص ؟/ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءقرطلا ةرثكب ًالوصوم حيحص

 عبرأب درو حيحص ثيدح «رفاكب نمؤم لتقي الو» :ةيناثلا ةرقفلاو 31/1 /مقرب 4

 ١ /ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .«فيعض لسرم هدانسإ اهنم نينثا يف) تاياور

 -40١/ص 407 /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو ء" 44و” 44و او" 47 /مقرب 17١8-7١9 /ص

 .(شماحلاا 7

 17-١94 /ص 97-994 /تارقفلا ةلاسرلا رظناو (*)
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 .عامجإلاو ةنسلاب ,مهريغل

 دارأ نمو .ةلاطإلا ةيشخ انركذ امب ىفتكن «ماقملا اذه 5 ةريثك ةلثمأ ركذو

 .خسنلاب قلعتي اميف هللا همحر يعفاشلا مامإلا بتك ىلإ عجريلف ةدازتسالا
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 عيارلا ثحبملا

 ناسحتسالا :نم يعفاشلا مامإلا فقوم

 ىلع يداهتجالا هجهنم لب «هريسفت يف دمتعي يعفاشلا نأ انحّضو
 ناسحتسالا دمتعي الو «سايقلا مث .عامجإلا مث .ةنسلاو .باتكلا نم .صوصنلا

 ًاصاخ ًاباتك دقعو ءناسحتسالا دمتعي نم مجاهو هلطبأ لب .داهتجالل ردصمك

 ًالصفو «"'” ةلاسرلا يف تارقفو ««ناسحتسالا لاطبإ باتك) هامسو ''' مألا يف

 ."' نآرقلا ماكحأ يف

 لالدتساب الإ لوقي نأ 2 هللا لوسر نود دحأل سيل هنأ) :ررقي هدجن اذلو

 نإف .نسحتسا امب لوقي الو ,ديصلا ءازج يفو لدعلا يفو «''” اذه يف تفصو امب

 ." (قبس لاثم ىلع ال هثدحي ءيش نسحتسا امب لوقلا

 :ناسحتسالا لاطبإ ىلع يعفاشلا ةلدأ :الوأ

 قلبا

00( 

2 

 قفز

)0( 

 .ةيآلا [7 :ةمايقلا] ©« ىٌّدُس َكَرتُي نأ ٌنيَسنإلاُبَسَححَأ ) :ىلاعت هللا لوق - ١

 .(ناسحتسالا لاطبإ باتك) 195-١5" /ص 7/ج مألا رظنا

 ه١٠-50"/ص 1١185-١558 /تارقفلاو ,5 0 /ص ١1و19 /ناترقفلا ةلاسرلا رظنا

 .(ناسحتسالا باب)

 "ا/-7””/ص ١/ج نآرقلا ماكحأ رظنا

 .هيناعي نكي مل اذإ مارحلا دجسملا ةهج ىلإ هجوتلا :دصقي

 ه08١/ص 1١15574 /ةرقفلاو .25 /ص 7١ /ةرقفلا ةلاسرلا

 لح



 ."' يهني الو رمؤي ال يذلا :ىّدّسلا

 نأ :تملع اميف نآرقلاب ملعلا لهأ فلتخي ملف :هللا همحر يعفاشلا لاق
( 

 يناعم يف نوكي نأ هسفنل زاجأ دقف هب رمؤي مل امب مكح وأ ىتفأ نمو
 «تئش ام لوقأ :لاق نأ ىأرو «ىدس هكرتي مل هنأ كك هللا هملعأ دقو «ىدّسلا

 ماوعو «نييبنلا جاهنم فلاخف «ننسلا يفو ءاذه يف .هفالخب نآرقلا لزن ام ىعُداو

 ."' نيملعلا نم هنع ىور نم ةعامج مكح

 جهنمو «نآرقلا نم تركذ ام نيأف :هلأس نم لاؤس ىلع ةباجإلا يف -1

 ؟نيعمجأ ملسو مهيلع هللا ىلص نييبنلا

00( 

000 

 يفز

 :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا 1١١ :ماعنألا] ( كلَيْرِم كلِ حوُأآَم عنا ) : دك هللا لاق

 .ةيآلا [44 :ةدئامل] ( َمُهَءآَوهَأ عت اََوهَّلأ لّرنَأآَمب مُجْيَي مُكَحأنأَو ) :ىلاعت لاقو

 ءأدغ مكُمِلَعَأ :لاقف مهريغو فهكلا باحصأ نع هولأسف موق هءاج مث

 َنلوُقَت اَلَو ) : كك هللا لزنأف .مكملعأ مث مالسلا هيلع ليربج لأسأ : ينعي

 .ةيآلا [17 :فهكلا] © اًدغ كلِلَذ ٌلِعاف نإ ءَىَأَشِل

 :كبَق لزنأ ىتح ءاهبجي ملف ًاسوأ هيلإ وكشت ءتماص نب سوأ ةأرما هتءاجو

 .ةيآلا ١[ :ةلداجلا] ( اهِحْوَر يف كل نجت ىلا َلْوَقُهَّلآ َعِمَس َدَق )
 املف «يحولا ٌرِظَتْلْأو ءامكيف لزني مل :لاق .هتأرما فذقي ينالجعلا هءاجو

 ."" قبو هللا هرمأ امك امهنيب نعالف ءامهاعد لزن

 70 /ص 79 /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو 5"2/ص ١/ج نآرقلا ماكحأ

 .نيملاعلا بر نم مهيلع لزن ام مهعابتا نم مهنع ىور نمو «نييبنلا جهنم فلاخ :يأ

 5-٠١ /تايآلا رونلا ةروس يف ةدراولا ناعللا ةيآ ىلإ ةراشإ
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 .ةيآلا [49 :ةدئاملا] « هلأ لّرنَأ آمي مجيب مُكخأ أو ) :©8 هيبنل لاقو -و

 « يفي سائل َنيَب محق ضرألا ىف ٌةفيِلَح َكتلَعَج ان ُدءْواَدنَي ) : كك لاقو -ز

 ةيآلا [؟5 :ص]

 الو قحلا ملع دقو الإ قحب مكحي دحأ رمؤي سيلو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 يف قحلا هللا لعج دقف هللا نم ةلالد وأ ءأصن هللا نع الإ ''' ًامولعم قحلا نوكي

 .هف هيبن ةنس مث «هباتك

 ًائيش تكرت ام» :لاق ك# هللا لوسر نأ 4 بطنح نب بلطملا ثيدح-ا“
 «هنع مكتيهن دقو الإ هنع مكاهن امم ًائيش الو هب مكترمأ دقو الإ هب هللا مكرمأ ام

 ءاهقزر يفوتست ىتح سفن تومت نل هنأ يعور يف ىقلأ دق نيمألا حورلا نإو
 .ثيدحلا "'«بلطلا يف اولمجأف

 نمف «يحوب الإ طق ًائيش ك# هللا لوسر ضرف امو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام :ليق دقو .هب نتسيف # هللا لوسر ىلإ ًايحو نوكي ام هنمو ؛ىلتي ام يحولا
 .هيلإ ًايحو ناكف ءهللا رمأب هِعْوُر يف مالسلا هيلع ليربج هاقلأ امنإ ءنآرق لتي مل
 ءنسي نأ "”(ميقتسم طارص ىلإ يدهي) :هنأ هب هل دهش ال هيلإ هللا لعج :ليقو

 نسي اميف ''' (هرمأ نم ةريخلا) مهل لعجي ملو .هقلخ هللا اهمزلأ دقف ناك امهيأو

 ."”" هتنس عابتا مهيلع ضرفو مهل

 ضعب يف ًارصتخم درو دقف 2717و" 5/ص ١/ج نآرقلا ماكحأ رظناو «,598/ص 7/ج مألا 22(

 ' .عضاوملا
 ءاحيحص حبصأ هترهشو هقرط ةرثكلو .هانعم حص دقو لسرم هدنس .هجيرخت قبس ثيدحلا قفز

 "1/0 /مقرب .417-415 /ص ١ /ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا

 .نايبلل نيسوق نيب اهلعج ترثآ اذل ءىروشلا ةروس نم 57 /ةيآلا نم سابتقا (*)
 .نايبلل نيسوق نيب اهلعج ترثآ اذل .بازحألا ةروس نم 6 /ةيآلا نم سابتقا (5)

 ١14 //ص ال/ج مألا (0)
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 هلف باصأف دهتجاف مكاحلا مكح اذإ» :# صاعلا نب ورمع ثيدح -4

 نأ ملعاف :هللا همحر يعفاشلا لاق .ثيدحلا ''رجأ هلف أطخأ نإو .نارجأ

 الب تفي وأ مكحي نأ زاجتسا نمو .مكحلا عضوم يف سيقملاو ؛داهتجالا مكاحلل

 مل نإو تيوه ام لعفأ :هلوق ىنعم نأ ًابوجحم ناك ؛هيلع سايق الو ؛مزال ربخ
 .هناسل ىلع ًابوجحم ناكف «ةنسلاو باتكلا ىنعم فلاخف .هب رموأ

 لوقعلا لهأ نم دحأل صخر ملعلا لهأ نم ًادحأ ملعأ ال :ًاضيأ لاقو

 هيلع رودت يذلاب ًاملاع نكي مل اذإ .هسفن يأرب مكحي الو ؛يتفي نأ يف ؛بادآلاو

 ..."'' ةبتشملا ليصفتل لقعلاو ءعامجإلاو ؛ةنسلاو ,«باتكلا نم «سايقلا رومأ

 اهيف سيل «ةلزانلا يف ىتفملاو مكاحلا لاق اذإ تيأرفأ :"'رخآ عضوم يف لاقو

 نأ هريغل ًازئاج نأ معزي نأ دب الف .نسحتسأ :لاقو ؛سايق الو ربخ صن

 ءيشلا يف لاقيف .نسحتسي اب تفمو دلب يف مكاح لك :لوقيف .هفالخ نسحتسي

 .ايتفلاو مكحلا نم بورضب دحاولا

 :يعفاشلا دنع مومذملاو ضوفرملا ناسحتسالا :ًايناث

 ةديدش ةلمح نشو «ناسحتسالاب لوقلا لطبأ يعفاشلا نأ ىرن ةلدألا هذمل

 .داهتجالاو «عيرشتلا رداصم نم هربتعا نم ىلع

 نيرمأل ناسحتسالا براي هنأ ءيعفاشلا بهذمل ءارقتسالاب ىرن اننكلو

 :امه

 .1717و577 /مقرب 23707/8وا"ا/ا/ /ص «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا )000

 ٠.٠0 /صال/ج مألا (0)
 ١1١" /ص ا//ج مألا (9)
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 ددحأ ىلع مارح) :لاق هنأ هنع يور اذل «ربخلا ناسحتسالا فلاخ اذإ ١-

 باتكلا نم ريخلاو .ربخلا ناسحتسالا فلاخ اذإ «ناسحتسالاب لوقي نأ

 .ثيدحلا "(ةنسلاو

 ناسحتسالاب لوقلا نأ) :يعفاشلا ررق هركذنس امم هريغو كلذ ىلعو

 .مرحلاو لطابلا ناسحتسالا وه اذهف «''' (لطاب

 :لوقي ةلاسرلا يف هدجن اذل ,يهشتلاو ىوه لا عابتال ناسحتسالا ناك اذإ ١-

 انإو .ناسحتسالاو .فّسعتلاب امهيف لاقي الأ ىلوأ ؛همارحو هللا لالح ناكو)

 لقعلا هيف مدقي دقو ءيهشتلاب لوق ناسحتسالا نأ يأ «"” (ذذلت ناسحتسالا

 «سايق الو مزال ربخ الب لاق ولو) :لوقي رخآ عضوم يف هارن اذل .عرشلا ىلع

 ملعلا لهأ ريغل لوقلا ناكو «ملاع ريغ وهو لاق يذلا نم مثإلا نم برقأ ناك

 يف هدحو لقعلا ىلع دمتعي الو ؛هريغو ملاعلا دنع رفاوتم لقعلا نأل ؛ '*” (ًازئاج

 .هدحو هلل عيرشتلاو .عرشلا

 هلسرأ امدنع هي ذاعم ثيدح رخآ يف درو امع هللا همحر يعفاشلا بيجيو

 "ولآ الو «يبأر دهتجأ» :# لوسرلل لاق ثيح ءاملعمو .ًايضاق نميلل

 .هلوسرو هللا ةعاط يف رمألا دودحم ناك هذ ذاعم نم لوقلا اذه نأب «ثيدحلا

 )١( /ةرقفلا ةلاسرلا “١5465 /ص 5١٠4

 ه4 /ص ١" /ددعلا لصيفلا ةلحم يف ةلاقم نم .روكدم مالس دمحم .د /ةنسلا رصان يعفاشلا (؟)

 .ماؤا!ل9 - ه ١799 /ةئسل

 507/ص 4554١و1457١* /ناترقفلا ةلاسرلا (*)

 08١5/ص /١1451 /ةرقفلا ةلاسرلا (:5)

 .هجيرخت قبس .حيحص ثيدحلا (0)
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 اذل «ةيآلا [18 :ةرقبلا] © َلوُسَرلآ أوُعيِطَأَو هلآ أوُعيِطَأَو ) :ىلاعت هللا لوق يف ةماعلا

 .ةئسلاو باتكلا ىلع ًاينبم 5# ذاعم داهتجا ناك

 ثدحي نأ وه :هّللا همحر يعفاشلا دنع مومذملاو .هنع يهنملا ناسحتسالاف

 فيرعت نأل ؛ هتررب ةقباس لثم هل تعفش اذإف ءقبس لاثم هل سيل ًائيش سئاقلا

 ام لثمب ؛ ةلأسملا يف مكحلا نع دهتجللا نم لودع :رمألا عقاو يف ناسحتسالا
 .لوألا ليلدلا نع لودعلا يضتقي ىوقأ ليلدل .هريغ ىلإ اهرئاظن يف هب مكحي

 ءايشألا لاثمأ يف .عراشلا دصق نم ملع ام ىلإ ًاعوجر .رئاظنلا هذه مكحل تبثملا

 .ةضورعملا

 نع تجرخ لئاسم الإ يه ام .ناسحتسالا لئاسم نأ دجن اذه ىلعو

 قافتاب وأ .صوصنلا ضعب تاءانثتسا يف امك عراشلا صنب امإ ءاهرئاظن مكح

 ضراعي ليلد ىلع أادامتعا ؛ةحلصملل اعبت هتاذب دهتجم يأرب وأ .نيدهتجا

 سايق صيصخت وه :تلق تئش نإو .يلجلا سايقلا ريغ يفخ سايق وأ ءسايقلا
 .""” هنم ىوقأ سايقل سايق نع لودع وأ .هنم ىوقأ ليلدب

 ءاناسحتسا اهيف دهتجا ىتلا لئاسملا ضعب يف هللا همحر يعفاشلا لوقي اذهبو

 :لثم

 اهثكميس يتلا ةدملا ةلاهج عم مامحلا لوخد ىلع دقاعتلا ةزاجإ هناسحتسا ١-

 .هكلهتسيس يذلا ءاملا رادقمو ءممحتسملا

 .بتاكملل ةبتاكملا موجن نم ءيش كرتب هناسحتساو ١-

 ةيناثلا ةعبطلا ««فرصتب) 7414و” 47 /ص يدنجلا ميلحلا دبع /ةنسلا رصان يعفاشلا مامإلا (1)
 .م145 /ةرهاقلا - رصمك فراعملا راد -
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 دحلا تقو ىرسيلا مدق اذإ «ىنميلا قراسلا دي عطقت ال نأ هناسحتساو -'

 ..."'” اهريغو .تعطقو

 :ناسحتسالاب نآرقلل هريسفت :اثلاث

 اميف «ةينآرقلا صوصنلا ريسفت يف ناسحتسالا مدختسا يعفاشلا نأ دجن ال

 هذخأل ةلثمأ نم درو امو .ناسحتسالا نم هفقومو .هنايب قبس امل ًادانتسا .ملعن

 عورفلا ضعب يف أدج ليلقلا ردانلا الإ وه ام صنلا ىلع ىنبملا ناسحتسالاب

 .سايقلا ىلإ ًابلاغ هعجرُيو «ةيهقفلا

 1 تب ب

 )١( /ص .؟ /ددعلا لصيفلا ةلجم يف ةلاقم نم ءروكدم مالس دمحم /د ةنسلا رصان يعفاشلا 014

 /ةنسل ١7949 .ما1904-ه
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 ثلاثلا لصفلا

 هريسفت صئاصخو

 .ديهمت -

 .ريسفتلا 2 يعفاشلا مامإلا راثآ :لوألا ثحبملا -

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا ريسفت صئاصخ :يناثلا ثحبملا -
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 ثلاثلا لصفلا

 اهريسفتو .صوصنلاب كسمتلا ىلع هتاداهتجا يف دمتعي ىعفاشلا نأ انملع

 هارن اذل ءلصألا وه يعفاشلا دنع صنلاف «يبرعلا ناسللا يف هيلع لدت ام قفو

 يذلا رهاظلا ىلع (ةنسلاو .باتكلا نم) ةيعرشلا صوصنلل هريسفت يف دمتعي
 ,عامجإلاو «ةنسلاو ءباتكلا صوصن قفو هتاداهتجا تءاجو ؛صنلا هيلع لدي

 .-لوألا لصفلا يف ًاقباس انيب امك - ةباحصلا لاوقأو ءصوصنلا ىلع سايقلاو

 .نيمختلاو نظلا ىلع هرظن يف دمتعي هنأل ؛ ناسحتسالا مجاه قلطنملا اذه نمو

 ءاهفيرعت يف جاتحت ال ةعيرشلا ماكحأ نأ :هذه يعفاشلا ةرظن نم دارملاو

 «ةدرطم ؛ةطبضنم رومأ ىلإ ُدَرُت لب ءنظلاو نيمختلاو سذحلا ىلإ اهطابنتساو
 .معت الو صخت اهنكلو ؛ةرهاظ تالالد اهتضراع ولو ةفورعم ةميقتسم

 يف :ةعبرأ يف ًافوسليف ناك) :هنأ دجن .هيقف هنأ يعفاشلا ىلع بلغ نإو

 لبنح نب دمحأ مامإلا هفصو امك (هقفلاو «يناعملاو ,سانلا فالتخاو ؛ةغللا
 د 20١

 ١1١ /مقرب :2.1١5 /ص ريثك نبال /يعفاشلا بقانم كلل
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 نوكي نأ نكمي الو ءقبس ام ىلع ىيبملا هقفلا مك نمو .داهتجالاو ريسفتلا

 لب ؛#4 هلوسر ةئسو هللا باتك ريسفت نم ًانكمتم نكي مل اذإ ءًاهيقف يعفاشلا

 بيرقلا هب هل دهش امب ءنيلصألا نيذه ريسفتو مهف يف ىلعملا حدقلا هل ناك

 ." قحاللاو رصاعملاو «ديعبلاو

 .نآرقلا ىناعم ىلع ردقأ ًادحأ تيأر ام) :هنع يدايزلا ناسح وبأ لاق ىتح

 ."” (هنم ةغللاو رعشلا لوق نم كلذ ىلع داهشتسالاو «يناعملا ىلع ةرابعلاو

 باحصأ سلاجأ ًالوأ تنك) :هلوق ىلعألا دبع نب سنوي نع لقن امو

 ."”(ليزنتلا دهش هنأك ءريسفتلا يف ذخأ اذإ يعفاشلا ناكف .هيلع رظانأو ريسفتلا

 الإ للا همحر يعفاشلا ىلع لخدأ تنك املق) :هلوق عيبرلا نع يورو

 0 (نآرقلا ماكحأ عبتتي هيدي نيب فحصملاو

00 

00 

 رف

0 

 ماركإ تيأر امل :ركاسع نبا دنع صنلا لوأو .159٠/ص ريثك نبال /يعفاشلا بقانم

 هب تسنأ ؛يناعملا نع ةرابعلاو «يناعملا :نآرقلا نم هعازتناو لوقن ام ىلإ هءاغصإو .يعفاشلا

 . خلا ...تيأر امف «نآرقلا يناعم نع هلأسأ تنكف

 ه8 /ص ءرجح نبال /سيسأتلا يلاوت رظناو ,330و9١/ص .١/ج ؛يقهيبلل /نآرقلا ماكحأ

 ٠١. /ص ١ /ج «يقهيبلل /نآرقلا ماكحأ

 01 /ص .77 /ددعلا لصيفلا ةلجم يف ةلاقم نم ءروكدم مالس دمحم /د ةنسلا رصان يعفاشلا

 .م19174 اه 199 /ةنسل



 لوألا ثحبم ا

 ريسفتلا ملع 2 يعفاشلا مامإلاراثآ

 هريغب هرثأت ىدم :لوألا بلطملا

 ىدم صخلتسن نأ عيطتسن «ملعلل هبلط ةقيرطو يعفاشلا ةايحل انترظن نمو

 رثأتي ام لوأو ءصوصخلا هجو ىلع ريسفتلابو ءمومعلا هجوب هريغب هرثأت

 هقيرط قشي ءارن مث ؛ملعلا مهنع ىقلت نيذلا هخويشب ةيملعلا هتايح يف ناسنإلا
 .هداهتجا ةقيرطو .هجهنم هل ءالقتسم املع

 هللا همحر يعفاشلا نأ ىرن ءًامومع مهب رثأت نم مهأ جرختسن نأ اندرأ اذإو

 :ةنيدملا وأ :ةكم يف هرصاع نمم ًاخيش كرت امف ملعلا يقلت يف هبراشم ددع ىلاعت

 هتالحر نأ انيأرو .هعابتا نع ذخأ وأ «ةرشابم هنع ذخأ الإ ,دادغب وأ «نميلا وأ

 - قارعلا ىلإ ىلوألا هتلحر يف هنإ ىتح «هنم دوزتلاو ملعلل ةهجوم تناك اهلك
 .ينابيشلا نسحلا نب دمحم :هذيملت نع ةفينح يبأ هقف ىقلت - مهتم وهو

 :هريسفت انأرقتسا اذإو

 نبا ءارآ ىلع دمتعت ىتلا :ريسفتلا يف ةكم ةسردمب ًاريثك رثأت هنأ دج -أ

 :مهب رثأت نم مهأو هذيمالت هنع اهلقن ىتلاو امهنع هللا يضر سابع

 .(ه ٠١5 /ت) .يموزخملا ربج نب دهاجم ١-

 .ه1414 /ةنس رخآ ليقو .(ه96 /ت) .«يدسألا ريبج نب ديعس ١-

 .(ه١٠١ 5 /ت) «يندملا يربربلا ةمركع -'“
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 .(ها١١٠٠/ت) .يريمحلا ناسيك نب سوواط -غ

 .(ه948١/ت) «ةنييع نب نايفس ١-

 .(ه97" /ت) .(ءاثعشلا وبأ) يدزألا ديز نب رباج -

 امب لاق ام هبشأ دهاجم هلاق امو :هلوقب مهءازآ حجريو مهنع لقني هارنف

 ,هيأر ىنبتيو ةرشابم سابع نبا نع لقني هارن لب «يلإ بحأ ءاطع لوق وأ لاق

 :نع ةليلق ءارآب ذخأ ةنيدملا يف ريسفتلا ةسردم نمف -ب

 .(ه97 /ت) ليقو .(ه١4 /ت) ؛يحايرلا نارهم نب عيفر ةيلاعلا يبأ ١-

 .(ه١١١ /ت) ليقو .(«ه18١١/ت) .يظرقلا بعك نب دمحم -؟

 .(هاا/4/تو .يحبصألا سنأ نب كلام -غ

 .(مها4هك/ت) «يدروارّدلا دمحم نب زيزعلا دبع -6

 .(ه١٠٠ /ت) كيدف يبأ نب ليعامسإ نب دمحم ١-

 يلعو «نامثعو ءرمعو ركب يبأ) :نيدشارلا ءافلخلا ءارآ ىنبتي هأرن امك

 :هيط دوعسم نبا ءارآ ىلع دمتعت ىتلا قارعلاب ريسفتلا ةسردم نمو

 :مهو ةفوكلا يف هعابتأ نع ًانايحأ لخأي هارن -ج

 .(مهك"؟ث /ت) ليقو .(هكا /ت) «يعخنلا سيق نب ةمقلع ١-

 .رهشألا ىلع (ه 77 /ت) ,يناذمه لا عدجألا نب قورسم -؟
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 .(هاله /ت) ليقو ؛.(هال4 /ت) .يعخنلا ديزي نب دوسألا -“

 .(هال١/ت) «يناذمهلا ليحارش نب ةرسم -4

 .حجرألا ىلع (ه ٠١7 /ت) .ىيبعشلا ليحارش نب رماع -

 :ةرصبلا يف ريسفتلا يمامإ نع رثكأ لقنيو -د

 .(ه١١١ /ت) «يرصبلا نسحلا ١-

 .(هاا١ال/تر «يسودسلا ةداتق -؟

 :نع ًانايحأ لقني نميلا نمو - ه

 نم ؛(ماشلا مامإ «يعازوألا مامإلا بحاص) يسينتلا ةملس يبأ نب ورمع ١-

 .نميلا خويش رابك
 مامإ ءدعس نب ثيللا بحاص) (ه8١٠/ت) «يسينتلا ناسح نب ىيحي -؟

 .نميلا خويش رابك نم (رصم

 .(ءاعنص يضاق) فسوي نب ماشه 3

 اذهل - افلام ملعأ امو :لوقي ثيح .حرصي الو مومعلاب لقني ًانايحأو

 ام وأ ءريسفتلاب ملعلا لهأ لاق وأ «نآرقلاب ملعلا لهأ نم تيقل نمم - لوقلا

 .كلذ هبشأ

 نب ملسم :ةكم يف ؛ملعلا مهنع ذخأ نيذلا خويشلا ءالؤه نم هيف رثأ ام رثكأو

 كلام ركذ اذإو كلام مامإلا :ةنيدملا يفو ءجيرج نباو «ةنييع نب نايفسو يجنزلا دلاخ

 .ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا :قارعلا يفو «يعفاشلا هفصي امك .مجنلا وهف

 هب هريغ رثأت :يناثلا بلطملا

 ينبملا هقفلاب رهتشاو .ةماع هرصع ف تدجو ىلا مولعلا ف يعفاشلا غبن

 ريسفت نم نكمت اذإ الإ ءاهيقف صخشلا نوكي الو .ةصاخ صوصنلا ىلع
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 نم ردقأ دحأ الو «ةغللا ىلع وأ .«قداصلا ربخلا ىلع دمتعملا .صوصنلا

 .كلذ نم نكمتلا ىلع هرصع يف يعفاشلا

 رثأت دقو ؛هيرصاعمو هنارقأ هب قاف ام باحصألاو ذيمالتلا نم هل ناك اذل

 - هخويش نم وأ «هبارتأ نم اوناك ءاوس - باحصألا ءالؤه نم ريثك عمج هب

 .هباحصأ هنع اهعمج وأ ءاهلقن وأ ءاهبتك ىتلا هبتكب نورخآ رثأت امك

 :نيمسق ىلإ بلطمل ا هذه مسقن نأ انب ردجيو

 :يلي امك "'مهبترن ءالؤهو «هتذمالتو هعابتأ نم هب اورثأت نم :ًالوأ

 :(طاطسفلاب) رصم يف /[

 .(يعفاشلا بتك يوار) (ه 77١ /ت) .يدارملا ناميلس نب عيبرلا ١-

 .(هنمزب رصم يف ملعلا ةسائر هيلإ تهتنا) (ه 554 /تر) «ينزملا ىيحي نب ليعامسإ -7

 .(هتقلح يف يعفاشلا فلخ) (ه 77١ /ت) .يطيوبلا ىيحي نب فسوي -"

 .(عيبرلا اهوري م ابتك يعفاشلا نع ىور) (ه 747” /ت) :ييجتلا ىبحي نب ةلمرح -

 ةبحص هل) (ه6١7ا//تر) ليفو .(ه065١1/تر «يزيجلا ناميلس نب عيبرلا -0

 ناحلألاب نآرقلا ةءارق نأ :يعفاشلا نع ىور يذلا وهو .يعفاشلا عم

 .(لئاسملا نم اهريغو ؛ةهوركم

 .(هنع ذخأو يعفاشلا بحص) (ه 775 /ت) .يدفصلا ىلعألا دبع نب سنوي -5

 مهتلزنمو يعفاشلا ءارآ لقن يف ةيمهألا ىلإ مث ًالوأ نادلبلا ىلإ ًادانتسا انيأر ام بسح مهانبتر )١(

 1-1"79١21/ص ةرهز يبأل /هرصعو هتايح يعفاشلا رظنا .- ملعأ هللو - بهذملا يف

 /مالعألا باتك نم ء«يبيجتلا ةلمرحو ءهيوهار نباو «يسيباركلا ةافو تححص دقو

 .اطخ ةرهز يبأ دنع تدرو ثيح «يلكرزلل
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 :(دادغبب) قارعلا يف /ب

 ةميدقلا يعفاشلا بتك يوار) (ه 7٠١ /ت) «ينارفعزلا حابصلا نسحلا وبأ ١-

 .(دادغبب

 نم هبتك ذخأب يعفاشلا هزاجأ) (ه ١58 /ت) «يسيباركلا يلع نب نيسحلا -؟

 .(ينارفعزلا

 للدملا ذيملتلاو بحاصلا) (ه 75١ /ت) «لبنح نب دمحم نب دمحأ مامإلا -*

 .(يعفاشلا دنع

 .(هيلإ ليمأ راصف .هبتك يعفاشلا نم عمس) (ه ١1٠ /ت) ءىيبلكلا روث وبأ -

 يعفاشلاب قتلي مل) (ه87١/ت) .هيوهار نب ميهاربإ نب قاحسإ مامإلا -ه

 .(هبتك بتك هنكل

 يعفاشلا فلخ نم لوأ) ."” يرصبلا يرعشألا ىيحي نب دمحم نب دمحأ -5

 .(قارعلاب

 .نيخرؤملاو نيرسفملا مامإ) (ه 77١ /ت) ؛يربطلا ريرج نب دمحم مامإلا -1

 .(لدجلا يف ينارفعزلا قافو ؛.(ه17 57 /ةنس) رصم هلوخد دعب ينزملا يقل

 :(ةكم) زاجحلا يف /ج

 ىلإ داع مث رصم ىلإ يعفاشلا عم جرخ) (ه9١1/ت) ؛يديمحلا ركب وبأ ١-

 .(يعفاشلا توم دعب ةكم

 عم ةبحص هل تناك) (ه 717 /ت) «يلطملا يسابعلا دمحم نب ميهاربإ -؟

 .(هقفلا هنع لقني مو يعفاشلا

 هتافو ةنس كرت ةرهز ابأ لعلو «ةيملاعلا ةيبرعلا ةعوسوملاو ؛مالعألا يف ةمجرت ىلع هل رثعأ مل )١(

 .- ملعأ هّللاو - هل ةمجرت.ىلع هروثع مدعل
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 .(ةكم ْق يعفاشلا بحص) «ء(ركب وبأ) سيردإ نب دمحم “7

 جورخ لبق ؛هلوقب ذخأو .يعفاشلا ّبُْتُك ٍبّتك) .دوراجلا يبأ نب ىسوم -5

 .(دادغب ىلإ يعفاشلا

 اولوادتو «همالك اولصوأو «.هيواتفو يعفاشلا ءارآ لقن نم مهأ نم ءالؤه

 ,دماح وبأ ينييارفسالا :لاثمأ ماظع ةمئأ ربع لايجألا اهتلقانت مهنمو ءهبتك

 /ت) «يدرواملاو .(ه:4:18/ت) «قاحسإ وبأ قييارفسالاو .(ه1: "٠١ /ت)

 «ينيوجلا نيمرح ا مامإو .(هةؤا/ل" /تر .يزاريشلا قاحسإ يبأو .(ه69

 /ت) .يشاشلا ريبكلا لافقلاو (ه6٠5 /ت) «يلازغلا مامإلاو ء.(ه478/ت)

 «مالسلا دبع نب نيدلا زعو .«ه507/تر) «يزارلا رمع نب دمحمو .(ه600/

 نيدلا يقتو ء(هال ١ ؟ /ت) «ديعلا قيفد نب نيدلا ىقتو ء(مهكك ٠ /ت)

 نع ًافلخ اذكهو ء(هكال؟ /ت) .يوونلا مامإلاو .(هاله "5 /ت) «يكبسلا

 .- ًاريخ هللا مهازجف - اذه انموي ىلإ فلس

 :هذيمالت بتكو «هبتك قيرط نع هب اورثأت نم :ًاينا

 «تاداهتجالاو «ملعلا ةباتك ةرورض لإ هبنث نم لئاوأ نم ىعفاشلا

 :هلوق هنع ىوري هنإ ىتح .تاريسفتلاو

 ةقئاولا لابخلاب كدويص ديق هليق ةباتكلاو ديص ملعلا

 ('' ةقلاط قئالخلا نيب اهكرتتو ةلازغ ديصت نأ ةقامحلا نمف

 دجأ مل ينكلو .«557/ص بلاط وبأ ليلخو كلم ردبل / يعفاشلا ركف يف يوبرتلا قبسلا )١(

 نم هريغل هب لثمتي ناك امم وأ رعش نم هيلإ بسن امم امبرف ءيعفاشلا ناويد يف نيتيبلا نيذه
 .- ملعأ هّللاو - ءارعشلا
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 ىلإو اذه انرصع ىلإ ,مهدعب ىتأ نمو «هذيمالت كلت هتاباتك نم دافتسا دقو

 .ىلاعت هللا ءاشي نأ

 راسف ءاهنم دافتسي ىتح هتافلؤم ةباتك يف هريغل ةودق يعفاشلا ناك امك

 دمحأ مامإلاك هرصاع نم «هتارظانمو .هتاداهتجاو .هتاريسفت ةباتك يف هجهن ىلع

 .امهريغو

 :ىلاتلاك اهدجن هبتك نيودت ةيفيك انأرقتسا اذإو

 :ةكم يف - ١

 .هب ًاصاخ ناكو .تاداهتجالاو

 .هبتك ضعب بتكي ناك هلعلف ,ةكم ىلإ عجر ةنيدملاو ليذه ىلإ هباهذ دعب -ب

 نيخرؤملا نم دحأ ركذي ملو .بتكي اميف ىورتي ىتح سانلل اهوري مل هنكلو

 «نيترم اهبتك هنأب ةياور تدرو ةلاسرلا باتك الإ مهللا «ةكمب هبتك هنع ًائيش

 ."'" يدهم نب نمحرلا دبع بلط ىلع ءانب ةكم يف اهالوأ

 :قارعلا يف -؟

 اهأرق ىتلا بتكلا تناكف .دادغبب قارعلا يف هبتك نع نلعي ىعفاشلا ادب -أ

 هيف عمج يذلا (ةجحلا) و ءلوصألا يف ىتلا (ةلاسرلا) :اهمهأو هيلع هذيمالت

 .اهيلع ةعرفتملا لئاسملاو ههقف

 )١( /ص ةرهز يبأل /هرصعو هتايح يعفاشلا رظنا  .190برقم/٠١8و٠١9

 ال ١



 .دادغبب هنع ينارفعزلا هاور ام وهو (طوسبملا) ميدنلا نبا هامس دقو

 نب نمحرلا دبع وبأو «يسيباركلا يلع نب نيسحلا هنع اهلمح يتلا بتكلا امأ

 .هريغ دنع تسيل ةريثك تادايز هيفو (ريسلا باتك) :اهنمف ىيحي

 .ًاضيأ تادايز هيف يعفاشلا نع هيوري رصتخم دوراجلا يبأ نب ىسولو

 :رصم يف -"*

 ىورو «ةريثك لئاسم ىلمأو «ةديدجلا هبتك عضو اهبو «هبتك اميف رظنلا داعأ

 :ةيلاتلا بتكلا تناكف .ةديدع لئاسم هباحصأ هنع

 .نئسلا -؟

 .ىربكلا يلامألا -؟

 .ريغصلا ءالمإلا 34

 .رصك يعفاشلا نم هعمس ام ينزملا مامإلا رصتخا /ينزملا رصتخم -5

 :هتافو دعب - ؟

 ءاهنم هبتك لقان قحب ربتعيو ءرصمب هالمأو ,يعفاشلا هبتك ام لك عيبرلا ىور ١-
 .(طوسبملا) :ب عيبرلا هاور ام ميدنلا نبا ىمس دقو

 دقو .دادغب يف هنع هلقن ام وأ .ىعفاشلا ىلع هأرق ام ىنارفعزلا ىور امك ١-

 .ًاضيأ (طوسبملا) :ب كلذك ميدنلا نبا هامس

 ىلع يعفاشلا نع طوسبملا ىور) :ينارفعزلل ةمجرت يف لوقي كلذ يفو

 نولمعي الو .هيف سانلا بغري سيلو ءريسي ْفْلُخ هيفو «عيبرلا هاور ام بيترت
 خسني مل ىلاعت هللا همحر يعفاشلا نأل ؛ (عيبرلا هاور ام ىلع نولمعي امنإ هيلع
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 دجسملا يف سلجي ناكف رصم يف اهصخمو اهيف رظنلا داعأ امنإو «ةميدقلا هبتك لك
 ."" فنبصيو هيدي نيب بتكلا عضيو «ةناوطسأ ىلإ

 هبتكي ناك بتكلا ضعبف بتكلل «ىعفاشلا فيلأت ةقيرط ةاورلا ركذيو

 هبتك امم هذيمالت هلقتي ناك اهضعبو «"' هذيمالت ىلع هيلهب ناك اهضعبو ؛هسفنب
 .هيلع هنوؤرقي مث

 اوناكف رصع لك يف ءاملعلا دنع لوبقلا ىلع يعفاشلا بتك تزاح دقلو

 يقهييبلا مامإلا دجن كلذلو ءاهرشنو اهعامس ىلع نوصرحيو ءاهتباتكب نوصوي
 «يعفاشلا رصع ءاملع ةبغر :ناونعب (يعفاشلا بقانم) :هناونعب هباتك يف باب فنص

 ."' هيلع ءانثلا نسحو .هب عافتنالاو .هملع نم سابتقالاو «هبتك يف مهدعب نمو

 ةيهقفلا تاداهتجالا لو ؛ريسفتلا ملع  هرثأ :ثلاثلا بلطملا

 دقف .نآرقلا بارعإو تاءارقلا يف ةجح .ةغللا يف ةجح يعفاشلا نأ امب

 ًاصاخ ًاباب دقعي يقهيبلا دجن اننإ ىتح .َ هللا مالك ريسفت يف ًاحضاو هرثأ ناك

 لوأ يف لوقيف ؛هلوزن ببسو هيناعمو «نآرقلا ريسفت يف يعفاشلا ةفرعم هيف نيبي

 يف :يأ) هيف همالك نم انيلإ لقن ام عيمج هيف تلقن ول ءريبك باب اذهو :بابلا
 .(” رسيت ام لقن ىلع ترصتقاف «باتكلا لاطل (ريسفتلا

 )١( ةرهز يبأل /هرصعو هتايح يعفاشلا رظنا .هنع ةلمرح ةياور ص/١79.

 «يعفاشلا انيلع ىلمأ :لثم .هذيمالتل يعفاشلا نم ءالمإلا ىلع لدت مألا يف ةريثك تارابع اذل 2 )١(

 .اذكهو «باتكلا اذه يعفاشلا انيلع ىلمأ «ءالمإ يعفاشلا انثدح ؛ءالمإ يعفاشلا انربخأ

 .757-١710/ص 2١ /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظنا ()

 يعفاشلا نع بقانملا بتك ولخت ال هنأ امك .584 /ص ١/ج .يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظنا (5)

 .راصتخا وأ ليوطتب بابلا اذه لثم دقعب
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 :ريسفتلا ملع يف هرثأ -أ

 :يلي امب ريسفتلا ملع يف ًاحضاو هرثأ ىرنل اننإو

 «هذعب نم نيربسفملا نم هريغو «هريسفت ف يربطلا ريرج نبأ هلقني ام - ١

 .يعفاشلا ىلإ هنوزعيو

 باتك يفو ؛نيدلجمب (نآرقلا ماكحأ) باتك يف يقهيبلا مامإلا هعمج ام ١-

 | .,"' ريسفتلا صخي امم (بقانملا)

 نم درو ام ريسفتلا طبري هارثف .ريخلاو ةنسلا نم روثأملاب ريسفتلا هطبر لا

 «ىلاعت هللا مالك ريسفت يف ةنسلا عم قفتملا يأرلا حجريو «ك# ينلا ثيدح

 .ةيوبنلا ثيداحألاب ريسفتلا يف هيلإ بهذ ام ةحص ىلع للدي لب

 لزنأ «يبرع مالك نآرقلا نأل «ميركلا نآرقلا ريسفت ف ةغللا ىلع هدامتعا - 6

 ام ةحص ىلع للدي ام ًاريثك هارنف ؛يبرعلا ناسللا ةلالد بسح برعلا ةغلب

 لدي امو «يبرعلا ناسللا ىلإ كلذ وزعي وأ ءبرعلا نع تايبأب ًادهشتسم
 .ىلاعت هللا باتكل ريسفتو ءحيضوت نم هيلع

 «ينآرقلا صنلل همهف نم «لئاسملا يف اهيلع تاعيرفتلاو دعاوقلا هطابنتسا -ه

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ - هب لقتسم ثحبم يف هحضونس ام اذهو

 وأ ؛هنع ةروهشملا هبتك يف دراولا هريسفت نم - هقيفوتو هللا نوعب - هانعمج ام -5

 .رامضملا اذه يف ميظعلا هرثأ ىلع لدي «ةرشابم هيلإ بسني ام هذيمالت بتك

 .ةسيفن ةيريسفت ةورث وهف 1784-2300 /ص ء١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظنا )١(

 ثه١



 :ةيهقفلا تاداهتجالا يف هريسفت رثأ -ب

 .ماكحألا تايآب قلعتت انركذ امك يعفاشلا اهرسف يتلا تايآلا بلغأ نأ امب

 .هدعب ىتأ وأ ؛هرصاع نمل ًاحضاو هرثأ ىرن ءاهيلع ةيهقفلا تاداهتجالا جيرختو
 يعفاشلا رثأ عبتت الإ .ماكحألا تايآل ضرعتي ىلاعت هللا باتكل رسفم نم امف

 «نيرسفملا نم هريغ ةشقانم وأ ءريسفتلا يف هلاونم ىلع راس وأ هلوق لقنف ءاهيف
 يف يعفاشلا لاوقأل هفلؤم هيف ضرعتي مل .هقف باتك وأ ءريسفت ولخي امّلقو
 .ًاحيجرت وأ القن .هقفلاو ريسفتلا



 يناثلا ثحبسمملا

 هفصو امك .ليزنتلا دهش هنأكف ريسفتلاب ذخأ اذإ :هللا همحر يعفاشلا ناك

 .ىلعألا دبع نب سنوي

 ام صلختسن نأ عيطتسن .يعفاشلا مامإلا ريسفتل انقيقحتو انعمجب اننإو

 :اهمهأ نمو «ةريثك يهو ترهظ ىتلا صئاصخلا نم ريسفتلا اذه هب زاتما

 نحل نودب ءاهؤرقي نم اهمهفي ىتح اهطيسبت عم «ةرابعلا ةلوهسو ةحاصفلا ١-

 .ةغللا يف

 .ماكحألا تايآ ريغب قلعتملا ريسفتلا يف ةرابعلا زاجيإ -"

 ةيآلا نإ ىتح .ماكحألا تايآب ةقلعتملا ةيهقفلا تاعيرفتلا يف باهسإلا -*

 .هيف اهداريإ عقوتت ال دق باوبأ يفو «هبتك يف ةريثك عضاوم يف درتل ةدحاولا

 .هبهذم لوصأ يف ءارآو .دعاوق نم هيلإ بهذي اميف ًاليلد ةيآلا ريسفت دامتعا -4

 ءامسألا نم) :ةديقعلاب ةقلعتملا تايآلا ريسفت يف فلسلا بهذم دامتعا -ه

 .(...هلآو اهي ينلا بحو «تايبيغلاو .تافصلاو

 :©"' بيقرتلاب ةيلاتلا رداصملا ىلع هريسفت يف دمتعي -1

 .نآرقلاب نآرقلا ريسفت -أ

 .انه لمْجأ ام ليصفتل (هريسفت رداصم) يناثلا بابلا نم لوألا لصفلا رظنا )١(
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 .(دجو اذإ) «ةنسلاب هريسفت مث -ب

 هانركذ يذلا ليصفتلا بسح) «مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا لاوقأبف -ج

 .(هعضوم يف

 هانلصف ام قفو) ةيآلا كلت ريسفت ىلع «ملعلا لهأ عامجإب هذخأ مث -د

 .(اقباس

 ىلع اهضعب يناعم لمحم «تايآلا ضعب ريسفت يف «سايقلاب هذخأ مث -ه

 قفاو اذإ .هرصاع وأ هقبس نمم فلسلاو «ةمئآلا لاوقأب هذخأ مث -و

 .هداهتجا

 .هرسف الل معادك ءصوصنلا دوجو دنع يبرعلا ناسللاو ةيبرعلا ةغللا -ز

 .برعلا ةغلب لزن يذلا ينآرقلا ظفلل نايبك ءصنلا مدع دنع وأ

 :يلي ام بسح ريسفتلا يف ءارآ نم هلقني ام وزعي -ظ1/

 :رشابملا وزعلا :ًالوأ

 -أ

(000 

 قف

 يبأ نع هلقن :لثم ةباحصلا نم ناك ءاوس ةحارص لوقلا بحاص ركذب

 وأ ... سابع نبا وأ «رمع نبا وأ .ةشئاع وأ .يلع وأ «رمع وأ ركب

 .نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر '''مهريغ

 وأ «ةداتق وأ .دهاجم وأ ..ءاطع لاقو :لثم ةمئألاو نيعباتلا نم ناك وأ

 .نيعمجأ هللا مهجر" مهريغ وأ ...بيسملا نبا وأ «لتاقم وأ ةمركع

 ليبس ىلع رظناو اا /ص و ل71 * /صسص ١/ج يتهيبلل /يعفاشلا بقانم رظنا

 .امهريغو ...دمحم ةروس نم ١١ /ةيآلاو ءرطاف ةروس نم ؟ /ةيآلا ريسفت :لاثملا

 ريسفت :لاثملا ليبس ىلع رظناو ,194و797 /ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظنا

 وأ ...بازحألا ةروس نم 49 /ةيآلاو ءءاسنلا ةروس نم 7 /ةيآلاو ءرونلا ةروس نم '“ /ةيآلا

 .لكشلا اذه ىلع درو امم كلذ ريغ
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 نآرقلاب هملع ىضرأ نم تعمسف :لثم :ةحارص مسالا ركذ نودب وزعلا -ب

 هملعو هريخب قئأ نم تعمس وأ ءانباحصأ نم ةقئلا انريخأ وأ ....""'معزي

 .كلذ ريغو ,"” ...ركذي

 :رشابملا ريغ وزعلا :ايناث

 لاق وأ اذه ريسفتلا. لهأ ضعبل ركذ :هلوق لثم «.نيرسفملا ضععبل ناك ءاوس -أ

 ريغو ...'' نآرقلاب ملعلا لهأ ضعب لاقف وأ ,"” ريسفتلاب ملعلا لهأ ضعب

 .كلذ

 ريغو ..."””ريسفتلاب ملعلا لهأ معزف :هلوق لثم «نيرسفملا مومعل ناك وأ -ب

 .كلذ

 .كلذ ريغو ..." ًافالخ ملعأ

 نم 1/ةيآلا ريسفت :لاثملا ليبس ىلع رظناو 233585 /ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم )١(

 .ظفللا اذه ىلع درو امن اهريغو ...ةدئاملا ةروس

 ١-1 /تايآلا ريسفت :لاثملا ليبس ىلع رظناو .185/ص ١ /ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (؟)

 .ظفللا اذه ىلع درو ام امهريغو ...ءاسنلا ةروس نم 47 /ةيآلاو «لمزملا ةروس نم

 نم ١79 /ةيآلا ريسفت رظنا :لاثملا ليبس ىلعو .١54/ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (*)

 .ظفللا اذه ىلع درو امم امهريغو ...ةعقاولا ةروس نم ال4 /ةيآلاو ءءاسنلا ةروس

 نم 4” /ةيآلا ريسفت رظنا :لاثمللا ليبس ىلعو 2144/ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (:)

 .ظفللا اذه ىلع درو ام اهريغو ...ءاسنلا ةروس

 نم 77 /ةيآلا ريسفت رظنا :لاثملا ليبس ىلعو 2594” /ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (0)

 .ظفللا اذه ىلع درو امث اهريغو جحلا ةروس

 نم ٠ /ةيآلا ريسفت رظنا :لاثما ليبس ىلعو 2187/ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (1)

 .ظفللا اذه ىلع درو امث امهريغو ةدئاملا ةروس
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 3-0 هع ا

-١ 

 ةلالدب امإ .هيلإ بهذي ام حجري مث «ةيآلا ريسفتل ةلمتحملا ءارآلا ركذي

 ناسل وأ رعشلا نم) "7 ةغللا ةلالدب وأ "” ةنسلاب وأ .'” ةيآلا رهاظ

 ريغ ليقو :ركذي مث «ةيآلا يف هدمتعي يذلا هريسفت ركذي ًانايحأو «(برعلا
 .© ةشقانم نودب كلذ

 بلغأ يف اهرسفي يتلا ةيآلا هذمل مهريسفت يف تدرو ىبلا هريغ ءارآ شقاني

 ضعب يفو ال /مقر ةقباسلا ةرقفلاب قبس امك هيأر حجري مث «نايحألا

 .هحجري ال يذلا يأرلا ةشقانم لمهي نايحألا

 :يه تارابع ةدعب نوكي هدمتعي يذلا يأرلل هحيجرت
 .لاق امك لاقام بسحأو -أ

 .ةيآلا هلمتحت ىنعملا اذهو -ب

 .لاق امب لاق ام هبشأ امو -ج
 .ليق امب اذه نم ليق ام هبشأ امو -د

 .اولاق امب اذه نم اولاق ام هبشأ امو ٠-0

 عامجو :هلوق لثم تابآلا ضعبل هريسفت يف ةماع فيراعت صلختسي

 نم علخلا بلط بابسأ عامج ءمسَقلا عامج «ةرشعلا عامج ....اذك فورعملا

 .كلذ ريغو ...ةشحافلا ءءرقلا «ةأرملا

 .اهريغو ...ةرقبلا ةروس نم ١17/8 /ةيآلا ريسفت يف 777و707؟ /ص ١ /ج نآرقلا ماكحأ رظنا

 نم 5/ةيآلا ريسفت :لاثملا ليبس ىلع رظناو .,180 /ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم

 .ظفللا اذه ىلع درو امم اهريغو ...ةدئاملا ةروس

 5 /ةيآلا ريسفت :لاثملا ليبس ىلع رظناو 2588و7817/ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم

 .ظفللا اذه ىلع درو ام امهريغو ...ءاسنلا ةروس نم 4 /ةيآلاو ةدئاملا ةروس نم

 4 /ةيآلا ريسفت :لاثملا ليبس ىلع رظناو ,"59و798/ص ١ /ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم

 .ظفللا اذه ىلع درو امم اهريغو ...رثدملا ةروس نم

 همه ١



 ءاهريسفت ءانثأ يف وأ .ةيآلل ريسفتلا ةيادب يف ًانايحأو ءأبلاغ هريسفت ةياهن يف -5

 ام ىنعمب ملعأ هللا :هلوق لثم .ىوقتو ًاعرو هللا ىلإ هرسفي امب ملعلا ضّوفي
 .هريسفت ءانثأ يف ريثك هلثمو «ىنعملا اذه هباش امو «ملعأ ىلاعت هّللاو ....دارأ

 همه نأل .دحأ يأرل بصعت الب هلئاق ناك امهم باوصلا يأرلا عابتا ١-

 ."7” ةيآلا نم دارملا ريسفتلا ىلإ لوصولا

 .ةيوبن صوصن نم درو اميف ءروثأملاب ريسفتلا نم هريسفت ربتعي مومعلابو -4

 3 7 م

 .اهريغو ...ةرقبلا ةروس نم ١0/8 /ةيآلا ريسفت يف 77/8/ص ١/ج نآرقلا ماكحأ رظنا )١(
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 عبارلا لصفلا

 ريسفتلا ف يعفاشلا مامإلا ةناكم

 ةمهم دعاوقل هسيسأتو

 ريسفتلا ملع

 .ديهمت -

 .كلذ ةيمهأو هللا باتك ريسفت ل يعفاشلا ةناكم :لوألا ثحبملا -

 .ريسفتلا ملع 4 ةمهم دعاوقل يعفاشلا سيسأت :يناثلا ثحبملا -

 هال ١





 عبارلا لصفلا

 ةمهم دعاوقل هسيسأتو «ريسفتلا 2 يعفاشلا مامإلا ةناكم

 ريسفتلا ملع 4

 ديهمت

 يف ةماش .طابنتسالا يف ةعيفر ءريسفتلا يف ةيلاع ةناكم يعفاشلا مامإلا أوبتي

 نع هلأسي نم ليحي ناك لب .كلذب ةكم يف ةنييع نب نايفس هخيش هل دهش
 يف هتعارب نم هدكأتل «يبلّطملا ىتفلا اذه ىلإ ءميركلا نآرقلا ريسفت نم ءيش
 0 سفتلا

 سمح نبا وهو «ءاتفإلاب هل نذأي يجنزلا دلاخ نب ملسم لوألا هخيش اذهو

 ."' تفي نأ (يعفاشلل :يأ) هل نآ دق هنأ هللاب ًانيمب مسقيو «ةنس ةرشع

 ًانكمتم ًاماع ناك اذإ الإ ءايتفلاب رصعلا كلذ يف دحأل نذؤي ال هنأ مولعمو

 امو .داهتجالاو ايتفلل ساسأك ةنسلاو «نآرقلا مولعو «ثيدحلاو .ريسفتلا نم

 .حجار لقعو .بقاث مهف نم كلذ عبتي

 ه9و58/ص رقدلل /يعفاشلا مامإلا رظنا )غ0(

 هو /ص قباسلا عجرملا )0



 نيب أطوملل يعفاشلا ةءارق نسحب - ةرجحلا راد مامإ - كلام مامإلا بجعأ دقل

 ."” (دز ىتفاي) :كلام هل لاق «ةءارقلا نع كسمي نأ يعفاشلا دارأ اذإ ىتح .هيدي

 ةناكم نيبت .كلام مامإلا نم .يدهم نب نمحرلا دبع اهعمس هيكزت أرقنلو
 لب «(ىتفلا اذه نم مهفأ يشرق نم ييتأي ام) :لوقي ثيح .مهفلا يف يعفاشلا

 ."' (مالغلا اذهف حلفي دحأ كي نإ) :لوقيف دئار يملع لبقتسم, هل أبنتي

 ىلع ردقأ ًادحأ تيأر ام) :لوقي ثيح يدايزلا ناسح يبأ ةداهش هذهو

 0 (يعفاشلا نم ةغللا نم كلذ ىلع داهشتسالاو «نآرقلا نم يناعملا عازتنا

 :هيوهار نب قاحسإ يل لاق :يلع نب دواد رهاظلا لهأ مامإ لوق ىلإ رظناو

 ءًاحيصف هتدجوف ءايشأ نع هتلأسف .ةكمب ىعفاشلا ىلإ لبنح نب دمحأو انأ تبهذ

 سانلا ملعأ هنأ :نآرقلاب مهفلا لهأ نم ةعامج ينملعأ هانقراف املف .بدألا نسح

 . نآرقلا يناعمب هنامز يف

 لثم ري مل هنأ ىلع ًاحوضو يعفاشلا ىلع لبنح نب دمحأ ءانث يف دجنو

 يم (ىتفلا اذه نم هللا باتك ف هقفأ ًادحأ تيأر ام) :لوقي ثيح «يعفاشلا

1 )030 ...)0 

 الا /ص رقدلل /قباسلا عجرملا )١(

 ١79 /ص ريثك نبال /يعفاشلا بقانم رظناو 278 /ص رقدلل /يعفاشلا مامإلا رظنا (؟)

 59١/ص ريثك نبال /يعفاشلا بقانم رظناو 2197 /ص رقدلل /يعفاشلا مامإلا رظنا ()

 ١97 /ص رقدلل /يعفاشلا مامإلا رظنا (:)

 ١١7 /ص ريثك نبال /يعفاشلا بقانم رظنا (0)

 58١/ص ريثك نبال /يعفاشلا بقانم رظنا ()
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 نإ) :هبتك عضو امدنع يعفاشلا يف نسحلا نب دمحم مامإلا لوق ىلإ رظناو

 ."' (يعفاشلا ناسلبف ءأموي ثيدحلا باحصأ ملكت

 )١( /ص ريثك نبال / يعفاشلا بقانم ١18
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 لوألا ثحبم لا

 ةيمهأو ميركلا نآرقلا ريسفت ف يعفاشلا مامإلا ةناكم
 هريسفت ©* «٠

 :ميركلا نآرقلا ريسفت 4 يعفاشلا مامإلا ةناكم :ًالوأ

 اهيف نيليلجلا نيخيشلا نع ءزاجحلا لهأ ملع عمج هنأ ةناكم يعفاشلا يفكي

 ملع عمجو «ةنيدملا يف سنأ نب كلام مامإلاو .ةكم يف ةنييع نب نايفس مامإلا

 نم نيرخآلا ةمئألا هقف عمج امك .دادغبب نسحلا نب دمحم مامإلا نع قارعلا

 .نميلاو رصمو قارعلا ىلإ هتالحر ءانثأ .مهعابتأ

 لوصألا لصأف «ةرادجب داهتجالا ةيلهأ كالتما نم يعفاشلا نكمت اذهب

 امك .ريسفتلا ملعو «ثيدحلا حلطصم ملعل ةريثكلا دعاوقلا عضوو .هقفلا ملعب

 هذه لك ؛ةرظانملا سسأو ؛سايقلا ةلآو .هطباوضو هطورشو داهتجالا ةيفيك نيب

 .ىلاعتو هناحبس هل ًاضرو .عوشخب هللا ىلإ ةهجوتم «ةنئمطم «ةزيزع هسفنو ةناكملا

 باتكل ًاعراب ًارسفمو .أعمال ًاهيقف غبن هللا همحر يعفاشلا نأ حضتي قبس امب

 ًاعماج ءاهبيلاسأو اهتغالبو ةيبرعلا ةغللاب ًاريبخ كف هلوسر ةنسو «ىلاعت هللا

 نوكي نأ ًالعف قحتساف (قلخلا ,نيدلا .ملعلا .بسنلا) هفارطأ عيمج نم دجملل

 ضرألا المي اهملاع نإف ءأشيرق ٍدها مهللا» : هللا لوسر ثيدحب دوصقملا وه
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 مي

 قبطنت ال ةفصلا هذه :(دمحم نب كلملا دبع) ميعن وبأ لاق .ثيدحلا '''...ًاملع

 «دالبلا هملع قبط «شيرق نم ءاهقفلا نم ًادحأ فرعن ال انإف ءيعفاشلا ىلع الإ

 ."' هللا همحر يعفاشلا لثم «قافآلا يف رهتشاو

 هذه ىلإ ثعبي هللا نإ » :88 ىفطصملا ثيدح هيلع قبطني نأ قحب قحتساو

 مامإلا هرسف يذلاو .ثيدحلا "'« اهنيد اهل ددجي نم ةنس ةئام لك سأر ىلع ةمألا

 .يعفاشلا :ةيناثلا ةثاملا يفو زيزعلا دبع نب رمع «ىلوألا ةئاملا يف ناكف :لاقف دمحأ

 ةناكملا هذه ىري «هقيقحتو هعمج ىلع هللا انناعأ يذلا هريسفت يف رظني يذلاو

 طابنتسالاو ؛عماللا ربتلاو «ةنماكلا رردلا اهيف :«بناجلا ةعيفر ءملاعملا ةحضاو

 .ةغللاو ءصنلا نم ليلدلاب معدملا ءيوقلا

 :يعفاشلا مامإلا ريسفت ةيمهأ :ًايناث

 ءملعلا بلاطل هللا همحر يعفاشلا مامإلا ريسفت ةيمهأو ةناكم رهظت

 :ةيلاتلا طاقنلاب ههمولعو ريسفتلا يف ةيمالسإلا ةبتكمللو ,ثحابللو

 رثأت دقو «نيعباتلا يعباتو نيعباتلا نم دهعلا بيرق اندرو ريسفت مدقأ ١-

 «يزارلاو (نيرسفملا خيش) يربطلا مامإلاك هدعب ىتأ نم هلاوقأو هئارآب

 ريسفت باتك ولخي نأ رذعتيل هنإ ىتح «ريثك مهريغو يطويسلاو ءريثك نباو

 .ماكحألا تايآب قلعتي ام ةصاخ ءريسفتلا يف يعفاشلا مامإلا ءارآ نم

 قيلعتو ريثك نبال / يعفاشلا بقانم رظنا .هدضعتو هيوقت دهاوش هلو هجيرخت قبس ثيدحلا )١(

 .175و177” /ص رطاخ الم ليلخ .د

 . 178 /ص ريثك نبال /يعفاشلا بقانم رظنا (؟)

 بقانم رظنا .هب بهو نبا نع «يرهملا دواد نب ناميلس نع .هب ًادرفنم دواد وبأ هاور ثيدحلا (6)

 .(شماهلاو نتملا) 178-5١/ص ريثك نبال /يعفاشلا
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 -ا/
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 نيتللا نيتيملعلا نيتسردملا دقنو ءارآ هيف دجن ذإ .هرصع ةآرم ربتعي
 :امهو امهرصاع

 .زاجحلا يف ثيدحلا لهأ ةسردم -أ

 .قارعلا يف يأرلا ةسردمو -ب

 .هرظان وأ ؛هنع ىقلتو ؛هرصاع نمم امهريغ يأر ىلإ ةفاضإلاب

 ديعقتب ماقو ءامهريغو هقفلاو ءريسفتلا يف ةديدج ةسردم انل جرخأ

 هنم دافتساف .هريغل ةودقو .هريغل ًاقباس .داهتجالا لوصأ طبضو «دعاوقلا

 .مهدعب ىتأ نمو ؛.هرصاع نم

 دعب اميف تعاش ىلا «ةيليئارسإلا صصقلل ًاركذ وأ ًاناكم هريسفت يف دجن ال

 لهأ ةداهشب امهيف ةجح لب .بدألاو ةغللا يف ايرث ًاعجرم ربتعي
 طبنتسي نأ عاطتسا «يبرعلا ناسللاب هتعالضبو ءامهيف صاصتخالا

 .هماكحأو ميركلا نآرقلا ريسفت مهفل دعاوقلا

 هرثأت مدعو .َيِدَقَعلا بهذملا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذمب مزتلم

 .هرصع يف داس ام مهريغو «مالكلا لهأ بهاذمب

 «كلذ ىلع صني هارتو «ريسفتلا يف خسنلل طباوض عضو نم لئاوأ نم
 .هيدل تبث يذلا خسنلا تابثإل شقانيو

 الإو .دجو اذإ ًالوأ (ةباحص لاوقأ وأ ةنس وأ باتك) روثأمللا ىلع دمتعي

 روطتل ةيخيرات ةورث امهالكو ءانركذ امك ردان اذهو دجو اذإ عامجإلاف
 لزن يذلا ىلاعت هّللا مالك ريسفتل ليبسلا يه ةغللاف الإو .هنمز يف عيرشتلا

 .اهئوض ىلع دهتجيو اهيف سيقي «ةيبرعلا ةغللاب
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 لك اهنم ديفتسي «ةيوغلو «ةيثيدحو «ةيلوصأو «ةيهقفو «ةيريسفت ةورث ربتعي -4

 هلف ءاهعمج ىلع هللا انناعأ .ةيهقفلا باوبألا ءانثأ يف ةرئانتم تناك .ثحاب

 .ىضريو انبر بحي امك .نسحلا ءانثلاو لضفلاو «ةنملاو دمحلا

 .ديقملاو قلطملاو .صاخلاو ماعلا تحضوو تهبن يتلا ريسافتلا لئاوأ نم ٠-

 .ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاب اهطبر عم ةينآرقلا صوصنلا يف دراولا

 .هيبهذم ةعزن طباوضو لوصأ نم :هعضو اميف يعفاشلل ثعابلا نكي مل ١-

 نمو .هرصع يف نيدهتجملل اهدودح مسرو ءاهب دّيقتو .هسفنل اهعضو امنإ

 .نورعشي ال ثيح نم نوغدليف ليل ٍباَّطُح اونوكي ال ىتح ءمهَدْعَب

 مامإلا ريسفت جارخإ انيلع ًابجاو ناك ءاهريغ دجوي دقو «بابسألا هذه

 ,سفتلا بتك نيب - هلضفو هللا نذإب - ةزرابلا ةناكملا هل نوكت ىتح يعفاشلا

 ريسفتلا اذه جارختسال يلمع تأدب امدنع بارغتساب :يل لبق امك «هبتك نم

 .نسحلا لوبقلا هل عضي نأو نيملسملا عيمجو هب ينعفني نأ لأسأ هللاو .ليلجلا

 .ىلاعت هللا همحر هريسفت نم اهديفتسنس ىتلا «ةميظعلا ةيملعلا ةميقلا هل لعجي نأو

 ناكف ءأملع ضرألا قابط ألم يذلا (يعفاشلا مامإلا ريسفت) هنأ ىفكيو

 هللا ثري ىتح «لاز امو .هنامز يف لوبقلا ىلع زاحو .هرهد ةردو .هرصع لديرف

 .اهيلع نمو ضرألا



 يناثلا ثحبجملا

 ريسفتلا ملع #2 ةمهم دعاوقل يعفاشلا مامإلا سيسأت

 .يملع جهنم ىلع ةهيقفلا هتاداهتجاو هريسفت سيسأت يف هريغ يعفاشلا قبس
 ملعلا زونك هليصحتو .ةنسلاب هملع نم هنانب عوط هلئاسوو ريسفتلا تاودأ تناكو

 .ةقثو ملع نع رسفي ناكف «ةغللا يف ةجحلاو ؛نآرقلا مولع عم «قارعلاب

 ىلإ يعفاشلا ةبسن نأ ملعاو) :ددصلا اذه يف لوقي يزارلا مامإلا دجتو

 ىلإ دمحأ نب ليلخلا ةبسنكو ؛قطنملا ملع ىلإ سيلاططسرأ ةبسنك لوصألا ملع
 ."' (ضورعلا ملع

 «ثيدحلا فالتخاو مألاو .ةلاسرلا يف يعفاشلا هبتك ام ئرقتسي نمو

 نم هللا همحر يعفاشلا اهجرختسا ىتلا لوصألا نم ري ءاهريغو «ملعلا عامجو
 .ناديملا اذه يف ادئار هلعجي ام .هللا باتك

 لقني لب ءهقفلا لوصأ ملعل عضاو لوأ هنأب رهتشا يعفاشلا نأ حيحص
 دعاوقلا نم ًاريثك عضو هنكلو ءرمألا اذه لوح سانلا قافتا يزارلا مامإلا

 طباوضو داحآلا ثيدحب لمعلاو هتياور لوبقو ثيدحلا حلطصم يف سسألاو
 .صاخلا لمشت اهيلإ ًاقابس ناك ريسفتلا ملع يف دعاوق عضو هنأ امك .كلذ

 امم كلذ ريغو سايقلاو .خسنلل طباوضو «ديقملاو قلطملا ظفللاو «ماعلاو
 .ىلاعت هللا نذإب ثحبملا اذه يف هركذنس

 يعفاشلا رظناو 2577 /ص رقدلل /يعفاشلا مامإلا رظناو 217 /ص ققحلا ةمدقم ةلاسرلا )١(
 .159١/ص ةرهز يبأل /هرصعو هتايح

 لجو



 ىلع دكؤنو حضون نأ «دعاوقلا هذه صلختسنو ركذن نأ لبق ىسنن الو

 الو رورغ هدنع نكي ملف «ىلاعت هّلل ميلعتلاو ملعلا بلط يف يعفاشلا صالخإ

 الو ."' هرِظانُم عم وأ هعم قحلا رهظي له تارظانملا يف يلابي الو ةرباكم

 فلاخ اذإ ءيش ال هيأر ربتعيو ءأرارم هبتك ام عجاري ناك لب هيأرب كسمتي

 دقل) :لوقي هارنف (# هلوسر ةنسو «ىلاعت هللا باتك) :هدنع ساسألا ردصملا

 :لاق ىلاعت هللا نأل ؛ أطخلا اهيف دجوي نأ دب الو ءاهيف لآ مو .بتكلا هذه ْتْفْل

 امف «ةيآلا [41 :ءاسنلا] ©« اَريِجَح اًهَلِيْخأ هيف أوُدَجَوَل هللا رْيَغ دنع ْنِم َناَكَولَو )

 ."' (هنع تعجر دقف ةنسلاو باتكلا فلاخي ام هذه ينك يف متدجو

 :داهتجاالاو ريسفتلا 4 يعفاشلا اهيلع راس يتلا دعاوقلا مهأ

 يف يعفاشلا اهب مزتلا يتلا دعاوقلا مهأ طبنتسن نأ ََنَك هللا لضفب انعطتسا

 .َكَيَك هللا باتكل هريسفت

 قلعتي ام انكرتو ءانثحب بساني ام اهنم انيقتناف ةماع ةيهقفلا هتاداهتجا يف وأ

 .ةلاطإلا ةيشخ هريغب

 :ىتآلا قفو دعاوقلا هذه مهأ بترن اننإو

 :ةماع دعاوق :ًالوأ

 . س عا : كلمي مل هنأل .داهتجالا :يأ) ,"” سايقلا هعسي الو «عابتالا هعسي ملاعلا ريغ ١-
 .(هتاودأ

 )١( يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ رظنا ص/١؟"7.

 بادآ رظناو 1177-1794 /ص ريثك نبال /يعفاشلا بقانم رظنا «تاياور ةدعب كلذ هنع درو (؟)

 .7؟0١ /ص يزارلل /هبقانمو يعفاشلا

 .١١01/ص ؛21ا/54-41/5١ /تارقفلا ةلاسرلا (*)
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 ةهجو ؛ملعلا ةهج نم الإ ٌمُرَح الو لح ءيش يف :لوقي نأ أدبأ ردحأل سيل ١-

 ."' (سايقلا وأ عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا يف ربخلا) :ملعلا

 ."” دومحم ريغف - باوصلا قفاو نإو - لهج اميف داهتجالا فّلكت نم -*
 هارثو .مكلوقع هلبقت ملو مكل تلق ام لكف «قحلا لوبق ىلإ رطضم لقعلا -4

 ." هولبقت الف ءاقح
 .” هنم رثكأب موقت امك ؛ةقثلا دحاولاب ةجحلا موقت -ه

 ١- مهو انل رفغي هللاو .مهنم لفغأ نم لفغأ ديلقتلابو '”.

 :هب قحلي امو ريسفتلا ف دعاوق :ايناث
 ١- ثداوحلا لكل ىدهلا ليبس هيف ىلاعت هللا باتك ".

 هتعسب طيجحي ال برعلا ناسلو «برعلا ناسلب الإ ءيش هللا باتك يف سيل -؟

 ."' ين ريغ هملعو

 وأ ؛ةنس وأ ؛باتك نم الل صيصخت دري مل ام اهرهاظ ىلع ةيآلا ريسفت -*

 ." برعلا ناسل ةلالد

 )١( /ةرقفلا ةلاسرلا ١١١ /ةرقفلاو 29 /ص 1١اء ص/4١.

 .”١/ص ١64 /ةرقفلا ملعلا عامج باتك )2

 .97 /ص يزارلل / هبتانمو يعفاشلا بادآ ()

 ."1-١/ص ١/ج نآرقلا ماكحأ (؛)

 .47؟//ص ١5 /ةرقفلا ةلاسرلا (6)

 .١5/ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 5١ /ص 54 /ةرقفلا ةلاسرلا (5)

 ١؟ /ص ١/ج نآرقلا ماكحأ رظناو «47 /ص ١4 /ةرقفلاو 4١٠ /ص ١171 /ةرقفلا ةلاسرلا (0)

 .لو

 ةروس نم 5-4و54 /تايآلا ريسفت رظناو 21149و18١/ص (.47ا!/-474 /تارقفلا ةلاسرلا (8)

 ةرهز يبأل /هرصعو هتايح يعفاشلا رظناو ءيداملا ريسفتلا اذه لثمب درو امم اهريغو ءرونلا

 1784-197 /ص
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 ؟١-

 )0غ(0

 قف

 فرق

 قف

)6( 

000( 

 ."” هللا باتك 8 هللا لوسر ةنس فلاخت ال

 ."' ينآرق صنب الإ نآرقلا نم صن خسني ال

 ."' هيف لِمْجَأ امل ةرسفمو هل عبت اهنأل .باتكلا ةنسلا خسنت ال

 ." ةنسلا نايب ىلإ جاتحي لمجم امإو .حضاو صن امإ.نآرقلا يف نايبلا

 نم ُهَّلِهَجو .هملع نم ُهَمِلَع ةجحو ةمحر هباتك يف َكْبك هللا لزنأ ام لك
 .”” هملع نم لهجي الو .هلهج نم ملعي ال .هلهج

 خسنت ةنس #8 لوسرلا نس # هللا لوسرل ةنس ميركلا نآرقلا خسن اذإ

 ."' اهب سانلا ىلع ةجحلا موقتل ؛ باتكلاب تخسُن ىلا هتنس

 ببس وأ ربخب) ةنسلا نم ينآرقلا صنلاب صوصخلا و مومعلا فرعي
 ."” يبرعلا ظفلل قايسلا ةلالد نمف نكي مل نإف ««لوزن

 فلاخ ام هنم لطبيو ءلصألا ميرحت يضتقي مرحم هلصأ امع يهنلا
 ."ىهنلا

 ."' لصألا ميرحت يضتقي ال ,حابم هلصأ امب لصتم لعف نع يهنلا

 .198١/ص هلال /ةرقفلا ةلاسرلا

 ."" /ص ١/ج نآرقلا ماكحأ رظناو .١١٠/ص 5١١54 /ةرقفلا ةلاسرلا

 .قباسلا عجرملا سفن

 .1؟-١7/ص 4568-49 /تارقفلاو ء0١15-47١/ص 47١-571 /تارقفلا ةلاسرلا

 .19١/ص 4 /ةرقفلا ةلاسرلا

 ىتح اهتقو نع قدنخلا يف تاولصلا ريخأتب كلذل :لكمو "74-5 /ص ١/ج نآرقلا ماكحأ

 نع ةالصلا ريخأت 8 ينلا خسن .ريخأتلا فوخلا ةالص ْتْحَسن املف «ةعباتتم ليللاب اهالص ٠

(070 

0 

0) 

 1١٠١. /ص 70 /ةرقفلاو ٠١8 /ص 774 /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو «باتكلاب ًالمع اهتقو

 .؟1-7١/ص ١/ج نآرقلا ماكحأ

 .500- 49 /ص . 40١-950 /تارقفلاو 975-445 /تارقفلا ةلاسرلا

 "77-00 /ص 456-470 /تارقفلا ةلاسرلا
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 وأ .ةنسلا وأ «باتكلا نم ليلدلا دجو الإ ءيش 5 ءاملعلا فلتخا ام لق -17

 ."” هنم باوصلا ىلع سايقلا

 :ءاملعلا لك اهلثمتي نأ حلصت يعفاشلاب ةصاخ دعاوق :ًاثلاث

 ١- ىلوق اوعدو هب اوذخف ثيدحلا مكل ّحص اذإ '".

 ."' عىطخي نأ تببحأف ًادحأ ترظان ام -؟

 .© (يلإ اهوبسني ملو (هبتك :يأ) بتكلا هذه اوملعت ول سانلا نأ تددو -*
 .© ىلإ بسني الو دحأ لك دنع ملع نم ىبلق يف ام نأ تددو -

 ."” اهب لئاق ينإف ,ىنع اهوكحاف ؛ةحورطم قيرطلا يف ةجحلا متبصأ نإ -ه

 ١- قحلا هتيأر ام ىلإ .ىرأ تنك امع عجرأ نأ نيدتلا نم ".

 هذه عيمج جرختسن نأ «ىلاعتو هناحبس انبر قو اذإ انلعلو ةلاطإلا ةيشخ اهركذ
 .ىلاعت هللا ءاش نإ .صاخ باتك يف اهحرش عم دعاوقلا

 ت ت ب

 .057/ص 1١145 /ةرقفلا ةلاسرلا )١(

 .91"وا"750 /ص يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ (؟)

 .777و97وو١ /ص يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ (95)

 .575و١9/ص يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ (5)

 .97؟و١5 /نص يزارلل / هبقانمو يعفاشلا بادآ 2(

 .54/ص يزارلل / هبقانمو يعفاشلا بادآ (5)

 ١9. /ص هال /ةرقفلا ملعلا عامج باتك 61



 .قيقحتلاو ةساردلا نم ترهظ يتلا جئاتنلا :لوألا ثحبملا -

 .اهب نخألاو اهتاعارم مزلي يتلا تايصوتلا :يناثلا ثحبملا -

١/١ 





 لوألا ثحبم لا

 قيقحتلاو ةساردلا نم ترهظ يتلا جئاتنلا

 مامإلا ريسفت عمج يف ءاهانيضق ىتلا ةليوطلا ةقاشلا ةلحرلا كلت دعب

 اهيلإ انلصوت ىتلا جئاتنلا نيبن «ىلاعت هللا همحر يعفاشلا سيردإ نب دمحم :مامهلا

 :ةيلاتلا طاقنلا قفو ثحبلا اذه يف

 درو امنإو .يعفاشلا مامإلا نع ميركلا نآرقلل لماك ريسفت دري مل ١-

 سجل /90/ :يف ةروكذم ةيآ نيعبرأو سمخو ةئامعبس //40 /:ل هريسفت

 .اهب ناهتسي ال ةيريسفت ةورث هذهو :ةروس نيعستو

 لودجلا بسح هّللا همحر يعفاشلا مامإلا نع ةرسفملا تايآلا تءاج -؟

 :(لقألا ىلإ رثكألا نم ةرسفملا تايآلا ددع قفو ةبترم) :يلاتلا
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 ميركلا نآ ملا

 روسلا ددع ةبسن نأ ظحالي -'*
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 ةبسنلاب يعفاشلا مامإلا اهرسف ىتلا تايآلا ددع ةبسن نأ كلذك ظحالي - 5

 :لداعت ميركلا نآرقلا تايآ ددعل

 ١٠ 07/عه

 ميركلا نآرقلا تايآ نم - 77,١١/
 ةيأ 3575

 (تايآلل سابع نبا دع ىلع)

 دئاوفلا ةريزغ اهنكل ءمكلا ةليئض اهنأ دجن ةبسنلا هذه ىلإ رظنلابو

 .ماكحألاو

 رثك ىتلا روسلا دجن اذل «ةيهقفلا ماكحألا لوح ريسفتلا بلغأ زكرت -

 «ةدئاملا «ةبوتلا .ءاسنلا «ةرقبلا) :لثم ماكحألا تايآب قلعتت تايآل ءاهيف ريسفتلا

 .ءارعشلا ءءارسإلا ءلحنلا .فارعألا .بازحألا ءرونلا .نارمع لآ «ماعنألا

 تس يف «ةيآ نيسمحو نيتنثاو ةئامعبرأ :لثمت هذهو (جحلا «ءايبنألا .لافنألا .دوه

 :لداعي امب ةروس ةرشع

 ١١١ >< 6 ؟

 .لاوطلا روسلا يف زكرت اهمظعم «ةرسفملا تايآلا عومجم نم /755 717 - 1
 ةيأ 6

 مامولل ريسفت يأ - انثحبو انملع بسح - اهيف دجن مل ىتلا روسلا ا

 ,ةقآحلا «ديدحلا .نمحرلا «ناخدلا أبس) :ةروس ةرشع عست /١9/ :ىه ىعفاشلا

 .رئاكتلا .ةعراقلا «تايداعلا «نيتلا «ىحضلا .رجفلا .راطفنإلا ح« سبع أبنلا

 .(دسملا «رصنلا .رثوكلا .ليفلا .ةزمه ا

 ركذي ال دقو «هرظاني نمل حيرجت نودبو ءًابلاغ ةرظانملا ةقيرطب ةيهقف تاداهتجا

 ك/ا١



 ضعب لاق وأ ....انفلاخي نم بهذ وأ ,نورخآ بهذو :ًالثم لوقيف همسا

 اليلقو «...ماوقأ لاب ام» :ك ينلا ثيدحب ةودق ميمعتلا نم كلذ ريغو ...سانلا

 تاداهتجالاب قلعتي رمألا ناك اذإ .هريسفت يف درلاو ةشقانملا دنع مسالا ركذي ام

 .هداهتجا ةهجو نايبل «ةيبهذملا ةيهقفلا

 مامإلا ريسفت قيقحتو «ةساردو ؛عمجل :لمعلا يف يتطخ انه ركذأ مل -8

 نع ينغت يهو (باتكلا ةيادب) لوألا بابلا ردص يف اهركذ قبس دقف :يعفاشلا

 .انه اهتداعإ

 اال ١



 يناثلا ثحبيم ا

 اهب نخألاو اهتاعارم مزلي يتلا تايصوتلا مهأ

 تايصوتلا مدقن نأ ىرن جئاتنلل ًاقفوو ءانلمع ءوض ىلعو ءانثحب ةمتاخ يف

 .ةكربلاو عفنلا اهيف لعجي نأ هللا لعل :ةيلاتلا

 نأ ماه بلطم لب ءأدج مهم رمأ حلاصلا انفلس مّْلِع ةسارد يف دهجلا لذب ١-
 روتسد هللا باتك ريسفتب ًاقلعتم ناك ام ةصاخو .هلجأ نم ممحلا ذحشت

 .ةرخآلاو ايندلا مهتايح يف مهعجرمو «نيملسملا

 ىده ىلع نيرئاسلا «ةمألا هذه ءاملع بتك ايانث يف ةميظع زونك تلاز ام ١-

 .ملعلا بلاطو .ثحابلاو

 ظ انتبتكم يف اندنع نوكيف .ههبشت لامعأل ةاون نوكي نأ اذه انلمع لعل -“

 نيذلا «ةيمالسإلا بهاذملا ةمئأ ةيقبل ريسفت نم درو ام عيمج «ةيمالسإلا

 لوصأ فرعن نأ عيطتسن مهريسافت نمو ؛ءالؤه لاثمأل سيفن ريسفت نم

 ةعونتم ةيملع ةعماج ناك مهنم لكف ءاهب اورهتشا ىتلا ةيهقفلا مهتاداهتجا

 .ضرألا ىلع يشمي

 هذه لثم ىلإ اوهبنتي نأب ةماع نيملسملا دالب يف ةيمالسإلا تاعماجلا ىصوأ -:

 دوقتو ءاهثارتب ةمألا طبرت اهلعل .ةذتاسألاو ةبلطلا ال هّجوي نأو .ثاحبألا
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 .هريسفتو كنك هللا باتك نم دمتسملا يفاصلا جهنملا ىلإ يمالسإلا انملاع

 .ةرهطملا هتنس :يهو الأ #4 ميركلا انلوسر اهيطعأ ىتلا ةمكحلاب طبترملا

 اهنوري يتلا مهتاظحالمو مهئارآب يلع اولخبي الأب نيثحابلا يناوخإ يصوأ -ه
 هيف تلذب دق هللا دمحلاو ينإف ءعضاوتملا لمعلا اذه ىلع مهعالطا ءانثأ

 نم هيف ناك امو «هقيفوتو هللا نمف باوص نم هيف ناك امف . يدهج ىراصق
 «كلذ نم هللا رفغتسأو ءناطيشلا نمو ىنمف وهس وأ ريصقت وأ أطخ

 .كك هلوسر ةنسو كلك هللا باتكل الإ نوكت ال ةمصعلاف

 سماخلا «تبسلا موي ةحيبص يف باتكلا نم يناثلا بابلا ةباتك تمت اذهبو

 نم .فلألا دعب ةئامعبرأو نيرشعو ثالث ةنسل ,رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو

 نيفلآلا دعب نيتنثا ةنسل زومت ءرهش نم «سداسلا مويلل قفاوملا «ةيوبنلا ةرجحلا

 .ةيداليم

 4 وو ردم م را عصا اي هر لكم ال رع سكي تم مر

 الغ ائبولق ىف لعجت الو نيميإلاب انوقبس تريرللا انْيَوْحِلَو اذل ٌرفغا اّبَر )

 6١ :رشخلا] © ْمِحٌرٌفوُمَر َكْنِإآَنيَر أوُكَماَد َنيِذَلْل

 اًحِلَص ّلَمعأ نأَو َّىَدِلَو ْلَعَو لع تْمَعْنَأ ىتلا َكَتَمَعِي ٌركْشأ نأ َنِعِزْوأ ِبَر ) م كراك ءعر ا« ٠ همر يكد ري هرمألا 90 ادد. كس و# هو ار . يل
 دع

 ١٠١[ :فاقحألا] « َنييَِسْمْلَأ َنِم نو َكمَلِإ تبت َنيَرَذ ىف ىلإ حِلّصُأَو ُهَّصَرَت

 [19 :لمنلا] « َيريِجلّصل َكِداَّبِع ىف َكِتَمْحّرِب ىنلِجْدَأَو )

 [؟١0 :ةرقبلا] ( رام َباَّذَع اَنِقَو ةَئَسَح ةَرْخآلا ىفَو ٌةَئَسَح اَيْنَّدلأ ىف اَنِتاَء آَنبَر )

 لك لعجا مهللا .لمعلا يف صالخإلاو «لوقلا يف قدصلا ينقزرا مهللا

 .ضرألا يف كدابع ىدلو ,كدنع لوبقلا اهل عضو ؛ميركلا كهجول ةصلاخ يلامعأ

 /ا١



 ءاندالوأو ءانجاوزألو ءانخياشملو ءانيدلاو دلاوو ءانيدلاولو ءانل رفغا مهللا

 «نطب امو اهنم رهظ ام نتفلاو «ماثآلاو رورشلا نم كظفحب انظفحاو ءانتايرذو

 نيحلاصلا كدابع عم كتمحر راد انلخدأو .فشكني ال يذلا كرتسب انرتساو

 .نيمآ مهللا

 نيملاعلا برمهلل دمحلاو ؛هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبنو انبيبح ىلع هللا ىلصو

 1 3 ب



 ةساردو قيقحتو عمج

 نارفلا ىفطصم دمحأ

 يناثلا مسقلا

 ) الماك ريسفتلا عومجم

14١ 





 ريسفت نم - ىلاعت هللا همحري - يعفاشلا مامإلا نعرِشأ ام عمج

 روسلا بيترت َقْفَو ةبترم ميركلا نآرقلا تايآل

 فيرشلا فحصملا 4
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 « ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ ) :لوق

 (7(حاتتفالا دعب ذوعتلا) باب :مألا

 ْذِعَتْسأَف َناَءَرُقْلا َتأَرَق اَذِإَف ) : هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 1# م ها# ص وو

 .ةيآلا 198 :لحنلا] (« ميِحّرلأ ننطيشلا َنِم ِهّللأِب

 :لاق عيبرلا انربخأ

 نع .نامثع نب دعس نع .دمحم نب ميهاربإ انربخأ :لاق يعفاشلا انريخأ

 انإ انير» :هتوص ًاعفار سانلا مؤي وهو ةريره ابأ عمس هنأ :حلاص يبأ نب حلاص

 .« نآرقلا ْمأ نم غرف اذإو» «ةبوتكملا يف .« ميجرلا ناطيشلا نم كب ذوعن

 .- (ةيلاتلا ةروسلا لبق :يأ) -

 يف ذوعتي امهنع هللا يضر رمع نبا ناكو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .- أرس يأ - هسفن

 .ىفخأ وأ رهج نإ .هأزجأ لجرلا لعف امهّيأو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 فارشإب (نانبل - توريب) رشنلاو. ةعابطلل ةفرعملا راد ةعبط 2٠١7 /ص ١/ج مألا )١(

 بلطملا دبع يزوف تعفر .د /جيرختو قيقحت مألا رظناو .راجنلا يرهز دمحم /حيحصتو

 .م١١٠1/ه147١؟ ىلوألا ةعبطلا ءرصم /ةروصنملا «ءافولا راد ةعبط .1 17 /ص ١/ج

 م١



 نأ بحاو.لوقأ كلذبو «نآرقلا ّمأ لبق حتتفي نيح ذوعتي مهضعب ناكو

 .( ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ ) :لوقي
 .هأزجأ هب ذاعتسا مالك يأو . ''ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذاعتسا اذإو

 .ةعكر لوأ يف هلوقيو

 يف هب رمآ الو ءنَسَحف ةءارقلا لبق ةعكر لك حتتفي نيح هلاق نإ :ليق دقو
 .ةعكر لوأ يف هب ترمأ .ةالصلا نم ءيش

 هيلع نكي مل ءًادماع وأ ًالهاج وأ ًايسان - (ةذاعتسالا :لوق) - هكرت نإو

 نأ ةعكر لوأ يف هكرت اذإ بحأو ءأدماع هكرت هل هركأو .وهس دوجس الو «ةداعإ

 مّلع 48 ينلا نأ ؛ ديعي نأ هرمآ نأ ىنعنم امنإو ؛(تاعكرلا نم) اهريغ يف هلوقي
 <” ثيدحلا« نآرقلا ٌمأب ارقا مث رّبك» :لاقف ةالصلا يف هيفكي ام ًالجر

 لدف .حاتتفا الو ذوعتب هرمأ كي هنأ هنع وري مو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 نإ ةالصلا دسفي ال امم ذوعتلا نأو ءرايتخا ني هللا لوسر حاتتفا نأ ىلع

 .هكرت

 )١( هللا همحر - راجنلا دمحم مألا باتك ححصم كلذ ركذ /خسانلا نم اهلعل ةدايز ةلمجلا هذه -

 /ص ١/ج شماهلا يف ٠١17

 ةريره يبأ قيرط نم هتالص ءيسملا ثيدحو .هضعب حص دقو ًادج فيعض هدانسإ ثيدحلا (؟)

 يدنسلا ةمالعلا بيترتب يعفاشلا مامإلا دنسم قيقحتو جيرختب يعلا ءافش رظنا .حيحصلا وه

 ثيدحلا .١19/ص ١1/ج يرثألا يرصملا تافرع نب دمحم نب يدجم ريمع يبأ /فيلأت

 (ةرهاقلا) هللا همحر ةيميت نبا ةبتكم رشانلا م1145 / ه5415١ ىلوألا ةعبطلا « 5١8 /مقرب

 .(ةدجي) ملعلا ةبتكم عيزوتو

 الاحلا



 7 (ةالصلا ةفص) باب :ينزملا رصتخم

 :لوقيف ذوعتي مث - حاتفتسالا ءاعد ةءارق دعب :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ...نآرقلا ّمأب الترم أرقي مث 6« ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ )

 ل يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ
 ("' (تاولصلاو تاراهطلا

 ْدِعَتْسَأَف َناَءْرُقْلا َتأَرَق اًذِإَف ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا [48 :لحنلا] ( مجول يطيل َنِم هللا

 :نآرقلا "'[ّمأ لبق] حتتفي نيح لوقي نأ بحأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هأزجأ هب ذاعتسا مالك يأو .ةيآلا 2 ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب ذوعأ 2(

 عيمسلاب ذوعأ :لوقيو .ذوعتيف « ئدتبي مث :دانسإلا اذهب ءالمإلا يف لاقو

 ذوعأ :وأ '”[ميجرلا ناطيشلا نم] ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ :لوقي وأ «ميلعلا

 َنِم ِهّللأِب َدِعَتْسأَف َناَءْرُقْلآ َتأَرَق اَذِإَف ) :35 هللا لوقل .نورضحي نأ هلاب
 02 با

 .[94 :لحنلا] '*'ةيآلا « ٍميِحّرلَأ نيّطيشلآ

 رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد هعبط «مألا باتكب قحلم صاخ دلجم /ص ينزملا رصتخم )0(

 .يلشعرملا نمحرلا دبع فسوي /روتكدلا دادعإ « (نانبل - توريب)

 ننسلا بحاص يقهيبلا مامإلا هعمج «يعفاشلا مامإلل ,7و5؟ص ١1ج نآرقلا ماكحأ (؟)
 بتكلا راد ما /ها60 ةعبط قلاخلا دبع ىنغلا دبع /خيشلا هشماوه بتك .«ىربكلا

 .(نائبل - -توريب) ةيملعلا

 .57؟/ص ١ /ج للا همحر قلاخلا دبع ىينغلا دبع / نآرقلا ماكحأ شماوه بتاك نم ًاعطق ةدوصقم ةدايز ةرفإ
 ١/ج هللا همحر قلاخلا دبع ىنغلا دبع / نآرقلا ماكحأ شماوه بتاك نم ًاعطق ةدوصقم ةدايز 4

 7 /ص

 لك ةيادب يف درفنمللو مومأمللو مامولل ةبحتسم ةّنس :يعفاشلا بهذم يف ةذاعتسالا :تلق (0)

 هتالصف ًايهاس وأ ًالهاج اهكرت نإف ,ةعكر لك يف اهراركت حابمو .ةلمسبلا ةءارق لبق ةالص

 يف اهب انرمأ يلا ةغيصلاب ةذاعتسالا ئزجتو .هوركم مكحلاف ًادماع اهكرت اذإ امأ .ةحيحص

 لدت ىرخأ ةقبص يآب وأ «ميجرلا ناطيشلا نم هلل ةوعأل :لحنلا ةروس يف ميركلا نآرقلا

 .كلذ ىلع

 ملا/ ١



 رم 7

 ١! :ةحتافلا ( م يِحَّرلآ نلمح آ هلآ م سب ٠ :لوق

 '١( (ذوعتلا دعب ةءارقلا) باب :مألا

 اق عيبرلا انربخأ

 «ةداتق نع «ةميمت يبأ نب بويأ نع «نايفس انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 ةءارقلا نوحتفتسي ءامهنع هللا يضر رمعو ركب وبأو كلف ينلا ناك :لاق سنأ نع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاب
 - اهدعب أرقُي ام لبق نآرقلا مآ ةءارقب نوؤدبي ينعي :هللا همحر يعفاشلا لاق 3

 .« ٍميِحّرلَأ ٍنَمحَرلَآ هَل مَسِب ) :نوكرتي مهنأ ينعي ال - ملعأ ىلاعت هللاو

 نإف «ةعباسلا ةيآلا « ِرِبِحَرلَأ نمل هلأ سب ) :هللا همحر يعفاشلا لاق | ا

 .اهيف اهكرت ىتلا ةعكرلا هزجُت مل ءاهضعب وأ ءاهكرت

 نإ :لوقي ناك امهنع هللا يضر سابع نبا نأ ىنغلب :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .( ٍميِحّرلأ نَمحَئلآ هلآ ٍمسِب ) ب ةءارقلا حئتفي ناك كي هللا ل وسر

 :لاق جيرج نبا نع ءزيزعلا دبع نب ديجملا دبع انربخأ :لاق يمفاشلا انربخأ

 ةيآلا « ناَتَمْلَأ َنِّم اًعَبَس َكَتيَناَء َدَقَلَو ) :ريبج نب ديعس نع «يبأ ينريخأ..

 .[41/ :رجحلا]

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «ةرقف رخآ يف راصتخاب 89١٠و ٠١7 /ص ١/ج مألا )١(

 .11”/ص ١/ج
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 ءاهمتخ ىتح ريبج نب ديعس يلع اهأرقو :يبأ لاق .نآرقلا ّمأ يه :لاق

 .ةعباسلا ةيآلا « مِيِحّرلأ نَمحَرلآ هلأ مّسِب ) :لاق مث

 هَل م سب ) :لاق مث ؛كيلع اهتأرق امك سابع نبا ْيَلَع اهأرقف :ديعس لاق

 لامر .ةعباسلا ةيآلا « ميِحّرلا نَمحَّبلآ

 ." (مكلبق دحأل اهجرخأ امف ؛مكل اهَرَخَدَف) :سابع نبا لاق

 ىلوم حلاص ينثدح :لاق دمحم نب ميهاربإ انريخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 .« ِميِحّرلَأ نحل هللا ٍمسِب ) ب ةالصلا حتتفي ناك ه# ةريره ابأ نأ :ةمأوتلا

 جيرج نبا نع «زيزعلا دبع نب ديجملا دبع انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 :هربخأ رمع نب صفح نب ركب ابأ نأ ميك نب نامثع نب هللا دبع ينربخأ :لاق

 «ةءارقلاب اهيف رهجف ةالص ةنيدملاب ةيواعم ىلص :لاق هريخأ كلام نب سنأ نأ

 اهدعب ىتلا ةروسلل اهب أرقي ملو «نآرقلا مأل « ٍمِِحَرلآ ٍنحَرلَآ هللا مسي ) :أرقف
 املف .ةالصلا كلت ىضق ىتح يوهي نيح رّبكي ملو .ةءارقلا كلت ىضق ىتح

 تقرسأ ةيواعم اي :ناكم لك نم نيرجاهملا نم كلذ عمس نم هادان مّلس

 « ريِحَدلَا نحّيلآ هللا مْسِب ) :أرق كلذ دعب ىَّلص املف ؟تيسن مأ ةالصلا
 ."” ًادجاس يوهي نيح رّبكو «نآرقلا ّمأ دعب ىتلا ةروسلل

 رظنا ءنيل وهو .جيرج نب زيزعلا دبع :هتلع .فيعض هدنس .سابع نبا ىلع فوقوم ثيدحلا )١(
 .7717 /مقرب 2144 /ص١ /ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش

 كورتم هتياور ىدحإب دمحم نب ميهاربإ هيف :هتلع ءأدج فيعض هدانسإو .فوقوم ثيدحلا (؟)
 .574 و 717 /مقرب ١١75و 7٠٠١ /ص ١/ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا

 لح



 :لاق عيبرلا انربخأ |

 نب هللا دبع ينثدح :لاق دمحم نب ميهاربإ انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 مدق ةيواعم نأ :هيبأ نع «ةعافر نب ديبع نب ليعامسإ نع ءمّيكَح نب نامثع

 اذإ رّبكي ملو «ةيآلا « ِميِحّرلَأ ِنحرلَآ هلأ ِمَسِب ) ب أرقي ملف ؛مهب ىَّلصف ةنيدملا

 تقرس ةيواعم اي نأ :راصنألاو مّلس نيح نورجاهملا هادانف ءعفر اذإو ضفخ

 اذإو تضفخ اذإ ريبكتلا نيأو ؟ ( ٍمِحّرلَأ نحيل هللا مَسِب / :نيأ !كتالص

 | .هيلع اوباع يذلا اهيف كلذ لاقف ,ىرخأ ةالص مهب ىَّلصف ؟تعفر

 0 :لاق عيبرلا انربخأ

 نب نامثع نب هللا دبع نع .ميلس نب ىيحي ينربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 نيرجاهملاو ةيواعم نع «هيبأ نع «ةعافر نب ديبع نب ليعامسإ نع ؛مْيْخ
 نم "ضفخأ دانسإلا اذه بسحأو .هفلاخي ال .هانعم لثم وأ .هلثم راصنألاو

 .لوألا دانسإلا

 هللا ِمَسِب ) :أرق (ةيواعم) هنأ «ىلوألا (ةياورلا) يفو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةدايز كلذف ءاهدعب ىتلا ةروسلا يف اهأرقي ملو «نآرقلا مأ يف « ٍميِحّرلأ نحيل

 .جيرج نبا اهظفح

 نوكت نأ لمتجيو .داعأ نوكي نأ لمتحي ءىرخأ ةالص مهب ىّلصف :هلوقو
 .- ملعأ ىلاعت هّللاو - اهيلت ىتلا ةالصلا

 :لاق عيبرلا انربخأ

 .ظفحأ :امهريغو نئسلاو دئسملا ةياور يفو )0غ(

 الل



 ءجيرج نبا نع .ديجملا دبعو .دلاخ نب ملسم انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 مأل « ٍميِحّرلَأ نحيل هلأ ٍمَسِب ) :عدي ال ناك هنأ :رمع نبا نع «عفان نع

 ."' اهدعب ىتلا ةروسللو «نآرقلا

 .نآرقلا ةءارق ئدتبم ذئنيح هنأل ؛ يلإ بحأ اذه :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم أرقو ( ِميِحّرلَأ ِنمحرلَآ هللا ٍمَسِب ) :أرقي نأ لفغأ نإو :يعفاشلا لاق

 دوعي نأ هيلع ناك ةروسلا متخي ىتح ,ةيآلا (« َتِيَلَعْلا تر هني ُدْمَحْلآ )

 .ةروسلا ىلع ينأي ىتح . ( ِويِحَرلَأ نحره يشب ) :أرقيف

 هلل ُدَمَحْلا ) :ةءارق دعب « ِميِحَرلآ ِنَمحَرلَآ هللا ٍمَسِب ) :أرقي نأ هيزجي الو

 نحيل هلأ مْسِب ) :أرقيف دوعي ىتح ءاهينارهظ نيب الو « « َتريِمَلَعْلا بسر

 ...هعضوم يف اهنم فرح لك عضو دق نوكيف .نآرقلا ّمأ ئدتبي مث « ( ِميِحّرلأ

 ءاهريغ نآرقلا نم اهلمكي نأ "'لبق أرقي مث ًائيش اهنم أرقي نأ دمع ولو

 لفغ ولو .اهريغ هيزجي ال اهفناتسي نأ هيلع ناكو ءامل ًاعطاق ًالمع اذه ناك

 نع هل وفعم هنأل ؛ اهنم ىضم ام ةداعإ هيلع نكي مل ءاهريغ نم ًايسان أرقف

 .لامكلا ىلع ىتأ اذإ ةالصلا يف نايسنلا

 )١( يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص / رمع نبا ىلع فوقوم ثيدحلا ج/١

 /ص ٠١١ .1؟6/مقرب

 ةرابعلا قايسلا ةرورضل ءاهلمكي نأ لبق نم :انفضأ دفو ءاهلمكي لبق :اذكه مألا يف تركذ (؟)

 .ميقتستلو
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 ”١( (ةالصلا ةفص) باب :ينزملارصتخم

 أرقي © ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ ) :لوق دعب مث :يعفاشلا لاق

 أرق 8 ينلا نأل ؛ « ٍميِحّرلأ نحَيلَآ هلا مشب ) ب اهئدتبيو نآرقلا مب الترم

 .ةيآ - ةلمسبلا :يأ - اهّدعو نآرقلا ٌمأب

 * يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 () (تاولصلاو تاراهطلا

 اعَبَس َكتْيتاَم َدَقَلَو ) :هؤانث لج هللا لاق :يطيوبلا باتك يف يعفاشلا لاق

 اهَوأ :نآرقلا ّمأ (ةحتافلا) :يهو ءةيآلا :رجحلا] ( ٌَمِظَعْل َناَءَرَقْلَاَو ِناَكَمْلأ َنِّم

 دمحم سابعلا وبأ انربخأ :اولاق نيرخآ يف .قاحسإ يبأ نب ايركز وبأ انربخأ

 جيرج نبا نع «ديجملا دبع انريخأ .يعفاشلا انريخأ «عيبرلا انريخأ «بوقعي نبا

 .نآرقلا ّمأ يه :لاق «ةيآلا « َمِظَعْلأ َناَءْرَقْلاَو ِناَكَمْل

 :لاق مث ءاهمتخ ىتح هللا همحر ريبج نب ديعس ْيَلَع اهأرقو) :يبأ لاق

 .(ةعباسلا ةيآلا « ميِحّرلَأ نّمحيلآ ِهَللا سب )

 مث .كيلع اهتأرق امك ءامهنع هللا يضر سابع نبا يلع اهأرقو :ديعس لاق

 .ةعباسلا ةيآلا ©« ميِحَّرلَأ نحيل هلأ مشب ) :لاق

 ١54. /ص ينزملا رصتخم )غ0(

 .57و51؟ /ص 1 /ج .نآرقلا ماكحأ )0

 لسطح



 ."' مكلبق دحأل اهجرخأ امف مكل (هللا) اهَّرَخَدَف» :سابع نبا لاق

 .هلعفي سابع نبا ناكو :هنع ةلمرح ةياور يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ناطيشلا عزتنا :لوقيو ٠ (« ٍميِحَرلَآ نحيل هلأ مْس ) ب ةءارقلا حتتفي :ينعي

 فرعي ال هلي ينلا ناك :- سابع نبا - لوقي ناكو :نآرقلا يف ةيآ ريخ مهنم

 .( ِميِحّرلَأ نحيل هلآ ْسِب ) :لزنت ىتح ةروسلا متخ

 « ٍمِحّرلَأ نحيل هلام سب )) اذ دئاوف ركذ

 ةروس نم ةيآ ( م يِحّرلأ ٍنجحيلآ هلل مشي ) نأ ملعا '' هيولاخ نإ ل لاق :لمأا 0

 هيلو ٠

 حرش باتك يف كلذ يف جاجتح الا - يولاخ نبل مالكلاو - اركذ دقو

 « ٍميِحّرلَأ نحول هَ يشي ) وتبي ةعبسلا ءارقلا اًمأف .ٌرعو لج هللا ءامسأ

 ال اناك امهنإف ةزمحو ورمع | ابأ الخام «.ةءارب يف الإ ةروس لك لّوأ يف «ةيآلا

 .(ربجلا نأ هلآ ٍمْسِب ) ب نيتروسلا نيب نالصفي

 :لاق يروباسينلا ركب وب يثدح :لاق ظفاحلا ديعس وبأ يثدح

 :لوقي عيبرلا

 رظنا ؛نيل وهو جيرج نب زيزعلا دبع :هتلع ء«فيعض هدنس «سابع نبا ىلع فوقوم ثيدحلا )١(
 77 /مقرب 2144 /ص ١ /ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش

 (17”١7ت) يوحنلا يوغللا نادمح (هيولاخ نباب) فورعملا دمحأ نب نيسحلا هللا دبع يبأ قفز

 لوأ يف ةيآ تسيلو ٠(« /لحنلا ةروس يف يهو) طقف ميركلا نآرقلا نم ةيآ يه ةيفنحلا دنع (6)
 ...نيقابلا دنعو :هلوق نم زارتحا اذهو «ةحتافلا
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 .ةيآلا « ٍميِحَرلَأ ِنَحّرلآ هللا ٍمْسِب ) :دمحلا لّوأ :لوقي يعفاشلا تعمس

 .ةيآلا « ملا ) :ةرقبلا لّوأو

 ةءارقلاو ءاملعلا فالتخا نم - هيولاخ نبال :مالكلاو - تركذ ام لكو

 همحر ('"يعفاشلا بهذمف يدنع حص يذلاو 28 هللا لوسر نع تيور دقف

 فقل . 0
 . بهذأ هيلإو هللا

 .ةيآلا ؟ ( ِهّلأ ٍمْسِب ) :يف ءابلا ترسُك مل :لاقف لئاس لأس نإ :ةيناثلا

 .اهلمع ةكرح

 .« ِميِحّرلَأ نحيل هللا مْسِب ) :هلوق يف ءابلاو) :"'”يرهزألا لاقو :ةثلاثلا

 نأل . (تأدب) ركذ ىلإ جتحي ملو .هللا مساب ئدتبأ :يأ ءءادتبالا اهانعم

 .ئدتبم كنأ تأبنأ لاحلا

 بتكلا راد ةعبط .15و15١ /ص هيولاخ نبال /ميركلا نآرقلا نم ةروس نيثالث بارعإ )١(
 ماشه نبا لاق» ب ةطوطخم نع ًالقن ةحفصلا شماه يف ركذو ««نانبل - توريب) ةيملعلا

 لك لوأ يف يهو ءاهنم ةيآ يهف ةحتافلا لوأ يف تبشت دت اهنأ وهو .نسح هجو اذه:هل هللا رفغ

 لك نم ةيآ تسيلو «.ةروس لك لوأ يف ةيآ يه :لاقيف ءاهنم نوكت الف احل ةداعإ ةروس
 .ها.(ةروس

 .- ملعأ هّللاو - ىرن امك ليلدلاب طبترم حيجرتو قبس امل ديج صخلم اذه :تلق (؟)

 يرهزألا دمحأ نب دمحم روصنم يبأل / هللا همحر يعفاشلا مامإلا ظافلا بيرغ يف رهازلا ()

 ىلوألا ةعبطلا - يئائشب يعوط معنملا دبع .د / قيقحتو ةسارد - 1١5 /ص (7170-1485)

 .(نانبل - توريب) ةيمالسإلا رئاشبلا راد رشن م 849
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 20 ل ور هك ل » رءص -

 « نيِلاضلا الو ٌمِهيَلَع يبوضْغَمْلَاِرْيَغ ) :ىلاعت هلوق دعب « نيمآ )ل :لوق

 (نآرقلا ّمأ ةءارق نم غارفلا دنع نيمأتلا) باب :مألا )١( 4.2 ىوي#و ع 8 هم من ىأ»

 هللا لوسر نأ : هبط ةريره يبأ نع .هاريخأ امهنأ نمحرلا دبع نب ةملس يبأو

 .ثيدحلا « هبنذ نم مدقت

 .« [نيمآ]» :لرقي © ينلا ناكو :باهش نبا لاق

 نع (ركب يبأ ىلوم) يمس انربخأ :لاق كلام انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 لاق اذإ» :لاق 3 هللا لوسر نأ : فط ةريره يبأ نع «نامسلا حلاص يبأ

 قفاو نم هّنإف .نيمآ :اولوقف 3 « َنيْلاَصلآ اَلَو ْرِهْيَلَع يسوْضْغَمْلَآ ريغ / :مامإلا

 .ثيدحلا ''6« هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةككالملا لوق هلوق

 :لاق عيبرلا انربخأ

 يبأ نع «جرعألا نع .دانزلا يبأ نع ؛كلام انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 يف ةكئالملا تلاقو «نيمآ :مكدحأ لاق اذإ » :لاق 6 هللا لوسر نأ :ك# ةريره

 .ثيدحلا « هبنذ نم مدقت ام هل هللا َرْمَع .ىرخألا امهادحإ تقفاوف «نيمآ :ءامسلا

 1719و718/ص ١ /ج بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .4١٠/ص ١/ج يعفاشلا /مألا )١(

 ٠١7 /ص ١ /ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «هنايب قبس امك حيحص ثيدحلا (؟)

 71717 /مقرب



 ,نيمآ :لاق «نآرقلا ّمأ ةءارق نم مامإلا غرف اذإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم اهلاق ؛مامإلا اهكرت نإو ؛مهيلع ءيش الف اولعف نإف ءاهب اورهجي نأ بحأ الو

 .هكرتل اهنوكرتي الو ءاهوقيف رْكَذَي هلعل .هعمسأو .هفلخ

 :ةدئاف

 .كلذ ىلع نئسلا نم لدي ام عم ايندلاو نيدلا يف ءاهلك ةالصلا يف

 عطقي ال ًانسح ناك هللا ركذ نم كلذ ريغو نيملاعلا بر نيمآ عم لاق ولو

 . "0هنلا ركذ نم ءيش ةالصلا

 (9 (نيمآب رهجلا) باب :(اضيأ) مألا 4 ءاجو

 :عيبرلا لاق

 © َنيِلاَضل اَلَو ْمِهْيَلَع ٍبموُضَْمْلِرْيَغ ) :لاق اذإ مامإلا نع يعفاشلا تلأس

 :تلقف .مهتاوصأ هفلخ نم اهب عفريو «معن :لاق ؟نيمآب هتوص عفري له «ةيآلا

 نبا نع ءباهش نبا نع .كلام انربخأ :لاقف ؟اذه نم تلق اميف ةجحلا امو

 نأ :# ةريره يبأ نع ءهاربخأ امهنأ :نمحرلا دبع نب ةملس يبأو «بيسملا
 ةكئالملا نيمأت هئيمأت قفاو نم هئإف ءاونّماف مامإلا نّمأ اذإ» :لاق # هللا لوسر
 .ثيدحلا "'« هبنذ نم مدقت ام هل رِفَغ

 )١( /ص ١1/ج مألا ٠١59. /ج بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ١ /ص ١٠١

 047و545 /ص 8/ج بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,١١35/ص ا//ج مألا (؟)

 كلم /مقر ثيدح «نيمأتلاب مامإلا رهج ١١١ /ب ٠١ /ك يراخبلا هاور حيحص ثيدحلا (0)

 - ٠١145 /مقر ثيدح نيمأتلا بابو ١ /مقر ثيدح نيمأتلا لضف ١١١ /بو
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 .« [نيمآ]» :لوقي ناك 2 هللا لوسر ْنِإ :باهش نبا لاق

 ةلالد .ثيدحلا « اونّمأف مامإلا نم اذإ  :ُي هللا لوسر لوق :يعفاشلا لاق

 نأب الإ هنيمأت تقو فرعي ال هفلخ نم ْنأل ؛ نيمآب رهجي نأب مامإلا رمأ هنأ ىلع

 الإ ملع - قارعلا لهأ :يأ - مكدنعو اندنع نكي مل ولو :يعفاشلا لاق

 ناك © هللا لوسر ّنأب لدتسن نأ ىغبنا .كلام نع انركذ يذلا ثيدحلا اذه

 ؟هيلع ملعلا لهأ لزي ملو فيكف ءاهب رهجي نأ مامإلا رمأ هنأو .نيمآب رهجي

 اهب رهجي [نيمآ] :لوقي ناك لِي هللا لوسر ّنأ رجُح نب لئاو ىورو

 ."” اهايإ ُهَّطم يكحيو .هتوص

 ." هل َنْدْؤُي ناكو «نيمآب ينقبست ال :مامإلل لوقي « ةريره وبأ ناكو

 .نيمآ نولوقي -مهنع هللا يضر هدعب نمو ريبزلا نبا - ةمئألا عمسأ تنك :لاق
-- 

 ."* َةَجَلَل دجسملل نإ ىتح نيمآ :مهفلخ > نمو

 عيمستلا 4٠١ /ب 15 /ك ملسم هاورو 144!4/ ثيدح ةحتافلا ةروس ”* ريسفتلا كو -

 /ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظناو ء977وال4والا"وال١ /ثيدح نيمأتلاو ديمحتلاو

 ١1١99758110 /مقرب 7١ /ص ١

 ”/918و 7 / "5١/ص ؛/ج دمحأ مامإلا دنسمو ؛.١١1/ب ٠١ /ك يراخبلا هاور )١(

 نع ةياور يفو ” /مقر هقباس رظناو نيمأتلاب مامإلا رهج باب ةمدقم يراخبلا حيحص رظنا (؟)

 .نيمآب ينتفت ال :مامإلا يداني ةريره وبأ ناك يراخبلا

 ءافش رظناو 2" /مقر هقباسك يراخبلا حيحص رظنا ؛حيحص /ءاطع ىلع فوقوم ثيدحلا ()

 "١1و 57١ /مقرب 7١4 و ”7٠١ /ص ١/ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا
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 7 (ةالصلا ةفص) باب :ينزملارصتخم

 :لاق :6 َنيّلاَضلَآ اَلَو ) :-مامإلا - لاق اذإف ...:هللا همحر يعفاشلا لاق

 مامإلا نمأ اذإ » هي يبنلا لوقل .هفلخ نم هب يدتقيل هتوص اهب عفريف .[نيمآ]

 ."0- نيمآ لوقب :يأ- مهسفنأ هفلخ نم عمسيلو ءاهب رهجلا

 )١( /ص ينزملا رصتخم ١5

 لا/؟ /ص يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا باتك يف ءاج :ةدئاف (؟)

 :ناتغل هيفو «ءءاعدلل ةباجتسا وه (نيمآ) مهوقو :يرهزألا لاق

 .َنْيِمَع :نزوب فلألا رصقب :امهدحأ

 .ءاعدلل ةباجتسالا عضوم ناعضوي «نيتغللا يف ةففخت ميملاو ءنيِماَع نزوب نيمآو :امهيناثو
 ةلزنمب امهنأل ؛ فقولا بارعإلا نم امهقحو .تاكسإلا عضوم عضوي (هَص) نأ امك

 .ًادْعُب اننيب ام هللا دازف نيمأ :هلوقك نونلا حتف كرحم اهكرح نإف .توصلا

 .(َنيأ) و (فيك) حتف امكو
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 (رطملا ىلإ ةراشإلا) باب :مألا

 يورو و 2 هد ف ين ربص و كر 58
 هيِف ْأَوَشُم مُهَّل َءآَضَأ آَمْلُك ٌحهَرَصبَأ ف طك ْقَربْلا ُداَكَي ) :كي هللا لاق

 "” ( اوُماَقمِهَلَع مَظأآَذِإَو

(0 

 نب ناميلس انثدح :لاق "'مهنأ ال نم انربخأ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ريشي الف قذّولا وأ قربلا مكدحأ ىأر اذإ» :لاق ريبزلا نب ةورع نع ءهّللا دبع

 .ثيدحلا *”« تعنيلو فصيلو هيلإ

 0ع(

 مف

 فرز

0 

 .دعرلا يف هيلإ ةراشإلا هركت برعلا لزت ملو :يعفاشلا لاق

 ْمِهَلَع َملظَأ آذإَو هيف أَوَسَم مُهَل ءآَضَأ مْ َمُهَرَصِبَأ ُفطْحَح قربا ُداَكَي ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا

 ٠١ :ةرقبلا] (ٌريِردَق ءَْش نك لع هلآ ىرإ َمِهرَصَتََو َموِعْمَسِب َبَهَدأ هَل ءآَشْوَلَو أوُماَ

 .0604و هها/ /ص 2 /ج «بلطملا دبع د /قيقحت مألا رظناو 270 1و707 /ص 2 /ج ءمألا

 اذإو ءىبحي نب ميهاربإ :ديري ؛مهتأ ال نم ينربخأ :يعفاشلا لاق اذإ :ناميلس نب عيبرلا لاق

 رظنا :هّللا همحر كلام باحصأ :ديري ةياور يفو .زاجحلا لهأ :ديري ءانباحصأ ضعب :لاق

 .44 /ص 2١ /ج «نآرقلا ماكحأ ةيشاح

 /ص 2 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءاقش رظنا «فيعض ةدائسإو .فوقوم ثيدحلا

 ل



 كلم دعرلا :لوقي ناك ًادهاجم نأ ''” ةقثلا انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ
 .باحسلا َنَقْسَي كلملا ةحنجأ قربلاو

 .!نآرقلا رهاظب دهاجم لاق ام هبشأ ام :يعفاشلا لاق

 .هرصبب قربلا بهذ دحأب تعمس ام :لاق هنأ دهاجم نع ةقثلا انربخأ
 .ةيآلا © َمُهَرَصِبَأ فطخَح ُقَربْلا ُدكي ) :ىلاعت هلوق ىلإ بهذ هنآك م >< + ى.ربمو

 ذآ يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ
 ("' (تاولصلاو تاراهطلا

 :دانسإلا اذهبو

 ؛كلم :دعرلا) :لوقي ناك ًادهاجم نأ :"” ةقثلا انربخأ :يعفاشلا لاق

 هصنب دهاجم نع يعفاشلا ربخ قاس مث (باحسلا َنَقْسَي كلملا ةحنجأ :قربلاو
 ."”مألا يف امك

 ةيآلا "”[14 :ةرقبلا] © ... ةَراَجِحْلاَو رسال اَهُدوَقَو ... ) :كك هللا لاق

 نبا :وهف بئذ يبأ نبا نع ةقثلا انربخأ :يعفاشلا لاق اذإ :هللا همحر يزارلا متاح وبأ مامإلا لاق )١(

 ديلولا نع ةقثلا :لاق اذإو .ناسح نب ىبحي :وهف دعس نب ثيللا نع ةقثلا :لاق اذإو ؛كيدف ىبأ

 نع ةقثلا :لاق اذإو «يجنزلا دلاخ نب ملسم وهف ةقثلا :لاق اذإو ؛ةملس نب رمع :وهف ريثك نبا
 98 /ص ١/ج نآرقلا ماكحأ شماه رظنا .ىبحي نب ميهاربإ :وهف ةمأوتلا ىلوم حلاص

 05و98 /ص ١/ج نآرقلا ماكحأ (؟)

 04و98 /ص ١/ج نآرقلا ماكحأ (9)

 ةيآلا هذه يف دراولا ينآرقلا صنلا رهاظب قلعتي دهاجم ريسفت نأب يعفاشلا مامإلا دكؤي :تلق (4)

 .ريبزلا نب ةورع ربخ يف قربلا ىلإ ةراشإلا ةيهارك تبثي هنكلو

 .ةَراَجِحْلأَو ُساَنلآ اَهُدوُقَو ىتْلآ َراَملآ اوقاف أولعفت نّلَو اوُلعفَت َمَل نِإَف ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (0)

 زكَسْفنُأ اَوُق اوُتَماَد َنيِذْلا ايأتَي ) :ىلاعت هلوق ريسفت يف درتسو 014 :ةرقبلا] © َنيِرفَكْلِل ْتدِعأ

 ام َنوَُعفَيو َمهَرَمأ آم هلأ َّنوُصْعَي ال ٌداَدِش ٌظاَلِغ ُةَكِلَ اميََع ةَراَجِْشآَو انآ اَهُدوُفَو ارا ركِِلَهَأَو

 [5 :ميرحتلا] © َنوُيَمْؤُي



 () (أصاخلا هلك هب داري رهاظلا ٌماع باتكلا نم لزن ام نايب) باب :ةلاسرلا

 سانلا ضعب اهدوُقَو امنإ هنأ ىلع هللا باتك َلدف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 2 هس امر يل و كم هع ود ه تمر ام

 « َنوُدَعَبُم اَْيَع َكِيتَلوأ ْئَسُْحْل انِم مُهَل ٌتَقَبَس تريلا ّنِإ ] :ىلاعت هلوقل
 .ةيآلا ٠١١[ :ءايبنألا]

 ("” (صوصخلاو مومعلا ةفرعم #4 ) لصف :نآرقلا ماكحأ

 ,ةيآلا « ةَراَجِحْلَاَو ساَكلَآ اَهُدوُقَو ) :َكك هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 تريذلا َّنِإ ) :َكك هلوقل سانلا ضعب اهدوقو نأ ىلع َكك هللا باتك ٌلدف

 ."'ةيآلا 1١١[ :ءايبنألا] « َّسْحْلآ انِم مهل ٌتَقَبَس

 ما م سى رك م 2م ِ

 ةيآلا 2” [4 :ةرقبلا] ©« ةؤكزلا أوتاَءَو ةولّصلا أوميِقأَو ) :َكَق هللا لاق

 (*' (ةالصلا كرات ف مكحلا) باب :مألا

 يف لخد نمم ةبوتكملا ةالصلا كرت نم :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 نإو ؛«تركذ اذإ لِصَف :انلق ًانايسن ركذ نإف ؟يلصت ال مل :هل ليق «مالسإلا

 دمحأ /حرشو قيقحتب (نانبل-توريب) ةيملعلا ةبتكملا ةعبط .57؟ /ص .561”2/ /ةرقف ةلاسرلا )١(

 .ركاش دمحم

 ١9. /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ (؟)

 نأ نايبل هللا همحر يعفاشلا مامإلا اهب دهشتسا دقو .نيعجرملا يف اهسفن ةرابعلا تركذ :تلق ()

 يف ًادوقو نوكيس سانلا لك سيلف .«صوصخلا) 2 هب دارأ نكلو (ماع) سانلا ظفل

 .مهرفك ىلع اوتامو اورفك نيذلا مهضعب امنإ ,منهج

 . [4* :ةرقبلا] © َنيِعْكَرلَأ ْمَم أوُعكرأو ةؤكزلأ اوُناَمَو ةَلّصلَآ اوُميِقَأَو ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (1)

 .077 /ص 2” /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,105 /ص ء١/ج ألا (4)

 ولا



 نإف .ًايموم وأ ًاعجطضم وأ ًادعاق وأ ًامئاق تقطأ فيك لصف :انلق ًاضرم ركذ

 ليق !ًاضرف ىلع تناك نإو ءىلصأ ال نكلو ءاهنسحأو ةالصلا قيطأ انأ :لاق

 نإف .كلمعب الإ نوكت الو ؛كريغ كنع هلمعي ال ءىش كيلع ةالصلا :هل
 .ةاكزلا نم مظعأ ةالصلا نإف ؛ كانلتق الإو تبت نإف كانبتتسا الإو تيلص

 اوطعأ امم الاقع ينوعنم ول» :لاق ه2 ركب ابأ نأ نم تفصو ام اهيف ةجحلاو

 .ثيدحلا '''« هللا عمج ام نيب اوقرفت ال هيلع مهتلتاقل © هللا لوسر

 ام نيب اوقرفت ال ه# ركب يبأ لوق :يأ - بهذي :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :ىلاعتو كرابت هللا لوق ىلإ (يعفاشلل لوقلا) ملعأ هللاو ىرأ اميف - هللا عمج

 ىلع مهلتاقي امنإ هنأ د ركب وبأ انربخأو .ةيآلا « ةوكّرلآ وُناَءَو ةَلّصلآ أوُميِقَأَو )
 تناك ذإ ؛ ةاكزلا عنَم نم اولئاق كلَ هللا لوسر باحصأو .ةاكزلاو ةالصلا

 اهذحخأ ىلع ردقي ملف ءاهلهأ اهنود بصنو .هؤانث لج هللا ضئارف نم ةضيرف
 مهيلع ماقت امك مهنم ذخؤتف ءاهيلع نيروهقم اونوكي ملو ءنيعئاط مهنم
 .نيهراك دودحلا

 © (يناثلا ميتيلا لام ةاكز) باب :(اضيأ) مألا

 نأل غلابلا لام يف امك ميتيلا لام يف ةاكزلا) :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 «ةيآلا *1١[ :ةبوتلا] © ابي مكرَتَو َمهُرَهَطُت ُةَقَدَص َمِهاَوَمَأ نم ْذْح ) :لوقي كك هلل وسال

 )١( /ص .ةنسلا زونك حاتفم / هجام نبا الإ ةعامجلا هاور  27١18ىلوألا ةعبطلا ١541١ه /

 ١م َةرَلَّصلآ أوُميِقَأَو ) :هناحبس هلوق ىلإ ةراشإ هللا عمج ام هلوق يفو «ةرهاقلا ثيدحلا راد

 .ةيآلا [5+ :ةرقبلا] © َنوِعِكَرلَأ ْمَم أوُعكرأَو ةوكّرلأ أوُتاَدَو

 .١7/ص 3/ج بلطملا دبع .د /قيقحنت مألا رظناو 343 /ص 2,3 /ج مألا مف
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 وأ بهذ ميتيلل "تناك اذإ :سانلا ضعب لاقو لام نود الام صخي ملف

 © َةِركَرلأ اوُناَءَو ةوَلَّصلآ أوُميِقََو ) :لوقي هللا نأ جتحاو .اهيف ةاكز الف ''"قِرَو

 :لاقو «ةالصلا هيلع تبجو نم ىلع وه امنإ ةاكزلا ضرف نأ ىلإ بهذو .ةيآلا
 رثكأ كلذكو .ةطقاس هنع ةالصلاو ةاكزلا ضرف ريغص ميتي ىلع نوكي فيك

 ؟لتقُي الف رفكيو .دحُي الف رمخلا برشيو ينزي هنأ ىرت الأ ؟ضئارفلا
 يصلاو» ركذ مث« ..ةثالث نع ملقلا عفر» :لاق 5 هللا لوسر نأب اوجتحاو
 .ثيدحلا « غلبي ىتح

 تججتحا ام ناك نإ :لوقلا اذه لوقي نم ضعبل :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ."' ةجحلا عضاوم كرات تنأف تججتحا ام ىلع هب

 (9 (ةاكزلا ضرف عامج) باب :(اضيأ) مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 دق هباتك نم عضوم ريغ يف ةاكزلا َكَْك هللا ضرف :لاق يعفاشلا انربخأ

 ةرَلّصلَ أوُميِقََو ) :هباتك نم ةيآ ريغ يف لاقف ةاكزلا رخآ يف (يعفاشلل) هانبتك

 مِطاوَم مأ نِم ذْخ ) :#2 هيبنل كك لاقو .ةاكزلا اوطعأ ىنعي ؛ةيآلا 6 وكلا او

 .ةيآلا © اهي مِهُكَرتَو َمهرهطت ٌةَقَدَص

 تناك اذإ :ةرابعلا نوكتف لاومألا ىلإ ثنؤملا ريمضلا داعأ هلعلو «ميتيلل ناك :لاقي نأ حصألا )١(

 .- ملعأ هللاو - ميتيلل لاومألا

 .ةضفلا :قرّولا (؟)

 .ةرظانملا ةقيرطب عوضوملا اذه لوح ليمج شاقن 18-19 /ص 7 /ج ءمألا رظنا (*)

 .179 /ص ." /ج « بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءالا ١- /ص 7 /ج ألا (:)

٠ 



 نأ ةاكزلا هيف بجت لام هل نم ىلع َكَنَي هللا ضرفف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلإ ءاهيدؤي نأ رمألا يلو نم ىلع ضرفو .هل تلعج نم ىلإ ةاكزلا يدؤي

 اهاّمس هنأل ؛ هنم اهذخأي ال نأ اهاّدأ اذإ ىلاولا ىلعو .اهدؤي مل اذإ يلاولا

 مث «هباتك يف هضرفو كبك هللا مكحأ امم ةاكزلا ْضْرَفو .نيتاكز ال ةدحاو ةاكز

 .ي هيبن ناسل ىلع

 ("' (جحلا بوجو ةرمعلا بجت له) باب :(اضيأ) مألا

 ٌجَحآ اوُمِتأَو ) :كك هللا لوق ليتحي دق :للاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف ناك اذإ هضرفو ءأعم امهَّضَرَف نوكي نأ «ةيآلا [195 :ةرقبلا] 4 ِهَِّل َةَرُمْلاَو

 اوُناَدو ةَلّصلآ أوُمِِقَأَو ) :ىلاعت هلوقك ةريثك عضاوم يف هتوبث تبثي دحاو عضوم

 6 اَئوُقَوُم ابنك َيِيَؤُمْلا لع ْتَناَن َةَلَصلَ ْنِإ 7 :لاق مث «ةيآلا « ةْوكَرلأ

 درفأو «ةالصلا عم ةرم (ةاكزلا هضرف :يأ) اهركذف ,ةيآلا *١٠١[ :ءاسنلا]

 ."” تبت نأ ةاكزلا كلذ عنمي ملف ءاهنودب ىرخأ ةرم ةالصلا

 ا" (ءاضيبلا ضرألا ءارك) باب :(ًاضيأ) مألا

 © ةوكزلا أوُناَءَو ةوَلّصلآ أوُميِقأو ) كت هللا لاقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 اهجرخأ مهارد هلام يف مهل نأ مهربخأو نيكاسم رضحأ أرما نأ ولف قيآلا ...

 نأ نم جرخت مل ءاهنيبو مهنيب ْلُحَي ملو ءاهوضبقي ملف ءهلام ةاكز نم اهنايعأب

 ول كلذكو .هلام نم تفلت هدي يف تفلت ولو ءاهيدؤي ىتح هيلع ةنومضم نوكت

 .اهيلصي ىتح اهضرف نم جرخي مل ءاهيلصي الو اهديري ماقو ةالصلل رهطت

 . 770 /ص « ”/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,171 /ص «ء؟/لج مألا 0)

 ١. /مقرب هيلإ راشملا عجرملا يف عوضوم ا ةلمكت يف ةسيفن ةرظانم رظناو ةرفإ

 .١77/ص ./ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 8 /ص 26 /ج ءمألا قرفز
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 3 (حاكتلا رمأ يف ءاج ام) باب :(ًاضيأ) مألا يف ءاجو

 :روتل] ( ءهلضَف ني هللا مهي ) هلو ىلإ 000 بألا أوُحكْنَأَو ) :ىلاعت

 نأ :- اهنم - يناعم لمتحي سانلا مالكو ةنسلاو باتكلا يف رمألاو «ةيآلا [م'

 ,ةيآلا © ةوكّرلأ اوُناَءَو ةوَلّصلآ أوُميِقَأَو ] :ىلاعت كوقك امتح حاكتلاب رمألا نوكي

 ("' (ثلاثلا نايبلا) باب :ةلاسرلا

 اوُتاَءَو ةوّلَّصلآ أوُميِقأَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َتيِيِمْؤُمْلا لع تناك ةوَلَّصلأ َّنِإ ) :ةميركلا ةيآلا ركذ نأ دعب .ةيآلا « ةؤكّرلآ

 تاولصلا نم هللا ضرف ام ددع هلوسر ناسل ىلع نيب مث «ةيآلا 6 اًوُقَوُم اًينَكك

 «تبثيو اذه لوزي ثيحو ..6 ءاهتيقاومو ةاكزلا ددعو ءاهلنئسو اهتيقاومو

 .ةنسلاو نآرقلا يف ةريثك هابشأ اذهو « "”قفتاتو هننس فلتختو

 (©9 (ضئارفلا لمج) باب :(اضيأ) ةلاسرلا

 (ةرقبلا ةروس نم /41) ةيآلا ركذ نأ دعب :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع ضرف فيك نّيبو «جحلاو ةاكزلاو ةالصلا يف هباتك يف هضرف هللا مكحأ

 . 86غ هيبن ناسل

 7519و 78 /ص ترج «بلطملا دبع .د / قيقحن مألا رظناو و /ص 60 /ج «مألا 20غ(

 ١". /ص .45و 9و 9؟ / تارقفلا ةلاسرلا (؟)

 اهلبق يتلا ةكرحلا سنج نم ًانيل افرح تبلق لب «لاعتفالا ءاف طيف مغدت مل عراضم لعف :قفتات 2

 :نولوقيف ,ماغدإلا مهريغ ةغلو (قفتوم وهف .قفت اي .قفتيأ) [نولوقي ءزاجحلا لهأ ةغل يهو

 .(شماهلا يف) ١ /ص ءةلاسرلا
 .(شماهلاو نتملا) -١79 ١ا/5 /ض م١٠” و :4ا/ /ةرقف ةلاسرلا 2

 دم

 ؟*.ه



 ددع نأ ربخأو .سمخ تاضورفملا تاولصلا ددع نأ ف هللا لوسر ربخأف

 ددعو .ثالث برغملا ددعو «عبرأ عبرأ رضحلا قف ءاشعلاو رصعلاو رهظلا

 .ناتعكر حبصلا

 ءاشعلاو برغملا يف ةءارقلاب اهنم رهجلا نأ ْنسو «ةءارق اهلك اهيف نسو

 .رصعلاو رهظلا يف ةءارقلاب ةتفاخملا نأو .حبصلاو

 ؛ميلستب اهنم جورخلاو «ريبكتب ةالص لك يف لوخدلا يف ضرفلا نأ نسو

 ىوس امو .عوكرلا دعب نيتدجس مث عوكر مث ةءارق مث ريبكتب اهيف ىتؤي هنأو
 .اهدودح نم اذه

 ءاش نإ - تاولصلا نم ًاعبرأ ناك املك أرصَق رفسلا ةالص يف ّنسو
 .رضحلا يف امفاح ىلع حبصلاو برغملا تابثإو - رفاسملا

 .ةدحاو فوخلا نم لاح يف الإ ءًاميقم وأ ناك ًارفاسم ةلبقلا ىلإ اهلك اهنأو
 :ةءارقب الإ زوجت الو ءروهطب الإ لت ال :اهاح لثم يف لفاونلا نأ ّنسو

 يفو رضحلا يف ةلبقلا لابقتساو عوكرلاو دوجسلا نم تابوتكملا هب زوجت امو
 «هتباد هب تهجوت ثيح ةلفانلا يف يلصي نأ بكارلل نأو ءرفسلا فو ضرألا

 :ثيدحب كلذ ىلع - يعفاشلا - لّلدو

 نب هللا دبع نب نامثع نع «بئذ يبأ نبا نع .كيدُنف يبأ نبا انربخأ

 ناك رامثأ ينب ةوزغ يف لِي هللا لوسر نأ » :هذ هللا دبع نب رباج نع «ةقارس

 ."”« قرشملا لَبِق ًاهجوتم هتلحار ىلع يلصي

 )١( /ةرقف ةلاسرلا رظناو «(نتملاو شماغا) /ص 2.448 و 19ا/ /ةرقفلا ةلاسرلا ٠١/1"

 /ص ١55 ول97؟١ يبأ نب مدآ نع يراخبلاو ميكو نع دمحأ هاور دقف (نتملاو شماهلا)

 نب نامثع قيرط نم ةتسلا بتكلا باحصأ نم دحا هوري ملو بئذ يبأ نبا نع امهالك سايإ

 يراخبلاو دمحأو يعفاشلا ًاضيأ هاور هنكلو .هدحو يراخبلا الإ ةقارس نب هللا دبع 2 -



 ددع يف تاولصلا ةنس ءاقستسالاو دايعألا ةالص يف كي هللا لوسر ْنسو

 ىلع (ًاعوكر :يأ) ةعكر اهيف دازف فوسكلا ةالص يف ّنسو .دوجسلاو عوكرلا

 كلذ ىلع للدو (نيعوكر :يأ) نيتعكر ةعكر لك يف لعجف تاولصلا عوكر

 نع دحاوو «نانثا اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ نع .ثيداحأ ةئثالثب ًاضيأ

 نباو ةشئاع :يأ) أعم امهثيدح يف عمتجاو (يعفاشلا :يأ ) لاق مث ءسابع نبا
 ةعكر لك يف نيتعكر فوسكلا ةالص ىلص نأ ىلع (امهنع هللا يضر سابع

 ."'” (نيعوكر :يأ) نيتعكر

 ةروس نم 41) ةيآلا ركذ نأ دعب ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لدتسا دقو

 ةنسلاو باتكلا لدف) :لاقف هللا هبجوأ لجرلا لام يف بجي ام ادّدعم (ةرقبلا

 وأ هلل هيلع بجو قحب لجرلا لام يف هلك اذه نأ :هيف نوملسملا فلتخي ملامو

 .© (هنع ُهَمْرُغ دحأ فّلكُي ال هنأو هتمزل هوجوب نييمدآلل هيلع هللا هبجوأ

 ناك كني ينلا نأ » :اهنم ةفلتغ ظافلأب رباج نع ىرخأ قرط نم يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو -

 نم ثيدحلا اذه ركذ امك .« رامأ ينب ةوزغ يف قرشملا لبق هب ةهجوُم هتلحار ىلع يلصي
 لثم :ةهظ ينلا نع رباج نع ريبزلا يبأ نع جيرج نبا نع دلاخ نب ب ملسم انربخأ قيرط

 /ص ؛١/ج «يعلا ءافش رظناو .حيحص نسح يذمرتلا هنع لاقو ؛حيحص ثيدحلاو انعم

 .1917/مقرب ١

 /ص 2١ /ج كلام نع مألا يف اهركذو ةثالثلا ثيداحألا ظافلأ ةلاسرلا يف يعفاشلا ركذي مل )١(

 ةلاسرلا رظناو .امهريغو ناخيشلا اهاور حاحص ةثالثلا ثيداحألا هذهو « 53١5 و 54

 .(نتملاو شماحمل) 1175-180 /ص « 507“ ىلإ 5817 /نم تارقفلا

 .(شماهلاو نتمل) ١560و 5065١٠ /ص ١١”8و ١75 /ةرقف ةلاسرلا (؟)

 ا
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 217 جب :ةرقبلا] © ةرقب أوكنذت نأ ْمُكَرمأَي هلل نإ ) :كَق هللا لاق

 (7 حبذلاب قلعتت (قبس امم لئاسم هيف) باب ةاكذلا باتك :مألا

 نأف ةباد وأ رئاط نم ًالوكأم ناك ام لكو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 هلوقل كلذ يف ةلخاد "” رقبلاو «هيف باتكلا ةلالدو هتنس كلذو يّلِإ بحأ حبذي
 ل لم

 اَمَو اَهَوُحسَّدَق ) :لاقف هتياكحو «ةيآلا « ةَرَقَب اوُحْذَت نأ ْمُكْرمأَي لا ّنِإ ) :ىلاعت

 هللا لوسر نأل ؛ رحنت اهنإف طقف لبإلا الإ «ةيآلا 7١[ :ةرقبلا] ©« َتروُلَعْفَي أوُداك

 حبذلا عضومو هةّبَللا يف - ةنّسسلا يف - رايتخالا يف رحنلا عضومف هب رحن
 ام حبذيو رحني ام عيمج يف ةاكذلاو ءنييحللا نم لفسأ - ةنّسلا يف -رايتخالا يف

 يف حبذلا عضو اذإ هيزجي ام هيف هأزجأ كلذ نم حبذ نيأف .قلحلاو ةللا نيب

 كلذو .هيلع همّرحأ ملو .هل هّتهرك ءرحنُي ام حبذ وأ حبذُي ام رحن نإو .هعضوم

 هعضوم كلذ نم ءيش لك عضي نأ ّبحأ ينأ ريغ هلك ةاكذ حبذلاو رحنلا نأ

 .هريغ ىلإ هودعي ال

 .© (ردق نمل قلحلاو ةّبْللا يف ةاكدلا) :امهنع هللا يضر سابع نبا لاق

 اكثخكتأ اَولاك ٌهَرقَب اوُْذَت نأ ْمُكْرمأَي هلأ نإ َديِمَوَقِل ئَسوُم َلاَق ْذِإَو ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا )١(

 . [>1 :ةرقبلا] (« تريله نم َنوُكأ نأ هب دوُعأ لاك وره
 .519و518/ص ءا/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .175 /ص ء.؟/ج ءمآلا (؟)

 .- ملعأ هللاو - خاسنلا نم ةطوبرملا ءاتلل صقنلا لعلو ءرقبلا :عمجلاب مآلا يف تدرو اذكه ()

 هلصو دقو ١5 /مقر حبذلاو رحنلا باب ديصلاو حئابذلا باتك يف ًاقلعم يراخبلا هاور (:)

 /يرابلا حتف سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع بويأ قيرط نم يقهيبلاو روصنم نب ديعس
 يروثلا نايفس هجرخأ دقو ,حيحص هدانسإ رجح نبا لاقو .051 /ص 1/ج رجح نبال
 .رخآ هجو نم ًاعوفرم رباجو هلثم رمع نع هعماج يف



 سفثألا اولجعت الو) :رمع دازو ءباطخلا نب رمع نع كلذ لثم يورو

 ."” (قهزت نأ

 ةيآلا "” ( َتَروُلَعَفَي أوُداك اَمَو اَهَوُحَّذَف ) :كق هللا لاق

 "' حبذلاب قلعتت (قبس امم لئاسم هيف) باب ةاكزلا باتك :مألا

 نإف ةباد وأ رئاط نم ًالوكأم ناك ام لكو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 هلوقل كلذ يف ةلخاد ةرقبلاو «هيف باتكلا ةلالدو هتنس كلذو يلإ بحأ حبذي

 اَمَو اَهَوُمْحَدَف ] :لاقف هتياكحو «ةيآلا 4 َةَرَقَب َ, أوُكذَت نأ ْمُكَرم هي هلل ّنِإ ] :ىلاعت

 يف هانلقن ام لمكأ مث ..رحنت اهنإف ءطقف لبإلا الإ «ةيآلا 4 ترولعفَي اوُدك
54 210 
 .  ةقباسلا ةيالا

 )١( ؟ /مقر ثيدحلا حرش يف درو دقف .00ا/ /ص 8/ج رجح نبال /يرابلا حتف رظنا 001

 /مقر هثيدح ةبيش يبأ نبا فنصم رظناو «(..سفنألا اورقأ) :ظفلب ةصفارفلا يبأ نع

  57دعب ةنكاس رقتست نأ لبق ةحيبذلا ىلع ةلجعلا مدع :يأ (سفنألا اورقأ) ىنعمو

 .حبذلا

 ٌةَمْلَسُم َتَرَخأ ىقيتَت الو ضألا ُريِثُث لولد ال ُةَرََب اَيِإ َلوُقَي مهْنِإ َلاَق ] :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (؟)

 0١[. :ةرقبلا] (« تروُلَعفَي اوُداك اَمَو اَهوُعَدَف قَحْلاِب َتْفج َنكلآ أولا هيف ٌةَيِش ال

 .519و518/ص ء 3 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,575 /ص .؟ /ج «مألا (9)

 عورشملا وه حبذلا نأ ىلع اهتقبس يىتلاو ةميركلا ةيآلا هذهب يعفاشلا مامإلا لدتسا :تلق (4)

 ينلا لعفل لبالل عورشملا وه رحنلاو «ةيآلا هذهب نآرقلا يف صنلا دورول ءاهنود امو رقبلل
 .هدنع هوركم رحنلا وأ حبذلا يف ةنسلا ةفلاخم نأو .#

>” 
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 َسَتكْلا نويثكي َنيِذْلِل لَيَوَف ) :35 هللا لاق
 0 ( سدي

 لس

 ةيزجلا لهأ نيب مكحلا) باب :مألا قفز )

 ركذ دق َكك هللا نأل ةيصولا زجت ملءسْرَدِل ةاروتلاو ليجنإلا هثلثب بتكي
 9 م هام م مد مّ# ىلا هك د دم دل ووسع كم هر 1 5 .

 نِم اَذَه َنولوقُي مث َمِيِدْيَأِب بتكلا نوبثكي َنيِذْلِل َلْيَوَف ) :لاقف اهنم مهليدبت

 ُوْبَسْحَتِل بتكلاب مُهَتتِسْلأ َنْولَي اَقيرَمَل ْمُهَنِم َّنِإَو ) :لاقو ةيآلا ( ِهَّلآ دنع

 .ةيآلا [/8 :نارمع لآ] « ببتكلأ َنِم

 "(اونز اذإ نيتمنلا دح) باب :(اضيا) مألا

 نب ميهاربإ انربخأ (رواحملل :يأ) هل تلقو :ىلاعت هّللا همحر يعفاشلا لاق

 يضر سابع نبا نع «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ءباهش نبا نع ,دعس
 يذلا مكباتكو ؟ءيش نع باتكلا لهأ نولأست فيك » :لاق هنأ امهنع هللا

 مكربخي ملأ "' !؟ْبَقُي مل ًاضحم هنوؤرقت رابخألا ثدحأ ةقهيبن ىلع هللا لزنأ
 باتكلا اوبتكو اولّدبو ؛همسا كرابت هللا باتك اوفرح مهنأ هباتك يف كك هللا

 مكءاج يذلا ملعلا مكاهني الأ «ةيآلا ( َنوُبِسْكَي اَمِي مُهّل لَيَوَو مهيِدْيَأ تبت

 دع
 لس 0 يس 55 0 5. ها .

 اليلق اًنَمث مي ْاوُرَتْشَيِل ِهّللا دنع ْنِم اَذَه )ز :اولاقو ؟مهيديأب

 هلأ دنِع ْنِم اَذنَه َنوُلوُقَي ّمُث ّمِمدْيَأب َبَتكْلا َنوُبْتكَي َنيِذّلِل لْيَوَه ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا )١(

 015 :ةرقبلا] © َنوُبِسْكَي امم مُهَّللَيَوَو ْمِهيِديَأ تَبَتَك امي مُهَّل يوك دليل اًكَمُث يب اوُرَتَْيِ

 .١61/ص « ه /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 21١7 /ص «4 /ج ءمألا (؟)

 .7577و7777 /ص ءا/ /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 1147“ /ص 5 /ج ءمألا (7)

 .هريغ هيف لخديو لدبيو فرحي مل يأ .هريغ هطلاخي مل يأ (:)

 ل



 0 مكيلإ هللا لزنأ امع مكلأسي مهنم ًادحأ انيأر ام هللاو ؟مهتلأسم نع

 .ثيدحلا

 مهنيب مكحلاب كنك هللا انرمأ :هل تلقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو

 اوبتكو «لزنأ يذلا هباتك اولدب دق مهنأ ربخأو # هيبن ىلع لزنملا هللا باتكب

 مهل يوك كليف اَمَك فب اوُيْمَمِل هلا دع نم اذنه ) :اولاقف مهيديأب باتكلا

 .ةيآلا « َنوُبِسْكَي اَمِم مهل ُلْيَوَو َمِهيِدْيَأ ْتَبَتَك اَمَي

 27 (باتكلا لهأ نيب مكحلا) باب :(اضيأ) مألا

 دحأ الو -هانملع - © هللا لوسر نتسي ملو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا انربخأ دقف ....مهنيب مهتداهش ةزاجإ ىلع نوملسملا عمجي ملو .هباحصأ نم

 ْنِم اَذنَه ) :اولاقو مهيديأب بتكلا اوبتكو هللا باتك اولدب مهنأ ىلاعتو كرابت

 امي مهل لبوو ْمهيِدْنَأ تبعك امي مُهّل ليو اليف اكَمَك ويب أوُرتْهَل هلا دنع
 .ةيآلا © َنوُبسكَي

 '"' (نيدهاعملاو نينداهملا ف مكحلا) باب :ينزمل رصتخم

 (يلام ثلثب :يأ) يثلثب اوبتكا لاق ولو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 بتكلا َنوُبُكي َنيِذلِل لْيَوَف ) :كك هللا لاق ,مهليدبتل هتخسف ليجنإلاو ةاروتلا
 .ةيآلا « َمِيِديَأب

 .80١1و 1+ /ص 0 /ج .دمحأ مامإلاو ؛(71/4/5) يراخبلا هجرخأ 00(

 .9١٠و١٠؛/ص 48/ج بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 57 /ص ءال/ج «مألا (؟)

 .١58/ص «ينزملا رصتخم قرفز
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 ١7( (ةمدقملا) باي :ةلاسرلا

 :نافنص سانلاو (7هقعب 0 :سيردإ نب دمحم هّللا دبع وبأ انريخأ

 ًابذك اولعتفاف هللاب اورفكو .هماكحأ نم اولدب «باتكلا لهأ :امهدحأ

 .مهيلإ لزنأ يذلا هللا قحم هوطلخف ؛مهتنسلأب هوغاص

 مدع 54 واس 2 21 يمس * . : م ا
 مهتنسلا ندؤلي اقيرفل ٌمهنم َّنِإَو / :لاقف ''مهرفك نم هيبنل ىلاعتو كرابت ركذف

 لآ دنع نِم وه تروُلوُقَيَو بَتكلا و ّوه امو بكل نو ُهوُبَسْحَتِل بّتكلاب

 ليَ ) :لاق مث «ةيآلا 6 َنوُمَلعَي َمهَو بذَكْلآ هلأ كَع َنوُلوُقَيَو هلأ دنع ْنِم ّوه اَمَو
 دعم - -ِ وقر ث, هك د دلصم ل وول ال 5

 ًاليلَق اكَمَث ب ْأوُرْشَِل هلأ دنع ْنِم اذنه َنوُلوُقَي هك َمِهِدْيَأِب بتكلا َنوُبُتكي َنَلِ

 .ةيآلا [/* :ةرقبلا] © َنوُبسْكَي اَّمِي مهل َلِيوو َمهيِديَأَتبَعَك اّمَي مهل ليو

 مهيدياب اوبصن ١ 03 وعدمب : َ يديأب اوبصنو «هّللا هب نذأي مل ام اوعدتباف هللاب اورفك فنصو :امهيناث

 ةهآ اهوعدو ءاهولعتفا ءامسأ اوذبنو ءاهونسحتسا ًاروصو ابشخخو ةراجح

 :هودبعف هريغ مهيديأب اوبصنو هوقلأ اهنم اودبع ام ريغ اونسحتسا اذإف ءاهودبع

 .برعلا كتلوأف

 نم اونسحتسا ام ةدابع يفو ءاذه يف مهليبس مجعلا نم ةفئاط تكلسو

 ١ رع را 4 4(
 هريغو رانو مجنو ةبادو توح "".

 .ةوم /ص .١؟-9 /تارقفلا ةلاسرلا 000

 .نافنص سانلاو دمحم هيبن هللا ثعب يأ مه

 ل /صء6١و6 /نيترقفلا ةلاسرلا عجز
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 ("' (داهجلا هيلع بجي ال نميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 ميهاربإ انربخأ :لاق نأ ىلإ (ىلاعت هللا همحر يعفاشلا :يأ) مالكلا قاس مث

 هنأ سابع نبا نع «ةبتع نب هّللا دبع نب هللا ديبع نع ءباهش نبا نع دعس نبا
 هيبن ىلع هللا لزنأ يذلا مكباتكو :ءيش نع باتكلا لهأ نولأست فيك) :لاق

 مهنأ :هباتك يف هللا مكربخي ملأ "'1؟ْبَشُي مل ًاضحم هنوؤرقت رابخألا ثدحأ :هل

 هلأ دنع ْنِم اَذَه ) :اولاقف مهيديأب ًاباتك اوبتكو ءاولّدبو َكَنَك هللا باتك اوفرح

 !؟مهتلأسم نع مكءاج يذلا ملعلا مكاهني الآ «ةيآلا « ًاليلَق اَمَث هب اوُرئْهَيل
 .(مكيلإ هللا لزنأ امع مكلأسي طق مهنم ًالجر انيآر ام هللاو

 م 025 0000 000 3 2 5 دلل

 (*'( ةرَكَرلآ أوتاَءَو ةولّصلا أوُميِقأَو "امسح سانَلِل أولوقَو ) :َكي هللا لاق

 (* (ةالصلا كرات ف مكحلا) :مألا

 (ميتيلا لام ةاكز) باب :(اضيأ) مألا
 (" (ةاكزلا ضرف عامج) باب :(اضيأ) مألا

(3) 

 )١( و 74 /ص 2” /ج «نآرقلا ماكحأ 76.

 .لدبيو فرحي مل يأ «هريغ هطلاخي مل يأ (؟)

 ©... ةوَلّصْل اوُميِقأَو ... ) :ىلاعت هلوقب اهلامكإ انببحأ دقو يعفاشلا بقانم يف ةرقفلا هذه تركذ ()

 .ةدراولا عضاوملا ىلع اهب ةلاحإلا نأل

 ىِذَو اًناَسْحِإ ٍنْيَدِلَوْلاَبَو هللا الإ َنوُدُبْعَت ال َليِوَرْسِإ يب َقْنيِم اًنْذَحَأ ْذِإَو ) :ىلاعت لاق ةلماك ةيآلا (:)

 اليلق الإ ريت مك ةوكّرلآ وُناَءَو ةولّصلآ اوُمِيِقَأَو امسح سان اوُلوُقَو ٍنيِكحَسَمْلآَو ىَسعَيلآَو رع
 .[417" :ةرقبلا] 0 تروُضَرْعُم رثنأَو مكي

 .؟ 50 /ص 2١ /ج 3 مألا 2(

 .18/صء؟/ج .مألا (5)

 .7-١77/صء”/ج ءمألا (0
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 ('' (جحلا بوجو ةرمعلا بجت له) باب :(اضيأ) مألا

 (") (ءاضيبلا ضرألا ءارك) باب :(اضيأ) مألا
 "7 (حاكنلارمأ  ءاج ام) باب :(ًاضيأ) مألا
 (؛ (ثلاثلا نايبلا) باب :ةلاسرلا

 « (ضئارفلا لمج) باب :(اضيأ) ةلاسرلا
 ةحصو مالكلا لوصأب يعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 (97 (اهيف هداقتعا

 نع ريبعتلاو لوقلا :ناسللا ىلع هللا ضرفو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ,ةيآلا [1 :ةرقبلا] 6 ِهَّلأب اَكَماَء أَوُلوُف / :كلذ يف لاقف .هب ٌرقأو دقع امب بلقلا

 نم ناسللا ىلع هللا ضرف ام كلذف «ةيآلا © اًَسُح ِساَّنلِل اوُلوُقَو ) :لاقو

 ."”ناميإلا نم هيلع ضرفلاو .هلمع وهو ؛بلقلا نع ريبعتلاو «لوقلا

 )١( الأمعج/؟ءص/؟١18.

 .19/صء4/ج ءمألا (0

 .11١”/صءه/ج ءمألا (5)

 ١". /ص 4هو و7"و 97 /تارقفلا ةلاسرلا (:)

 هد ١ /ص 21778 و15175 /تارقفلاو .187و185/ص 18١5و ١0ا//تارقفلا ةلاسرلا (45)

 .هماو

 م٠191 /اها١٠9 ىلوألا ةعبطلا *84/ص. ١ /ج .يقهيبلا مامإلل /يعفاشلا بقانم (7)

 .رقص دمحأ ديسلا /قيقحت «(ةرهاقلا) ثارتلا راد ةبتكم

 ةروس نم 44و17) ةيآلاب تركذ امدنع ةيآلا هذه يعفاشلا مامإلا ريسفت ركذ قبس :تلق (0

 .كانه عجارتلف (ةرقبلا
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 مَلعَت ملأ اهلك وأ آرت تأت اًهِسُصْوَأ ياء نِ م ْحَسَت ام ) :كق هللا لاق

 موو م «
 1١١5[ :ةرقبلا] "7 (ٌريردق ءن ىَس لك ىلع هلأ نأ

 (7 (خوسنملاو خسانلا ءادتبا) باب :ةلاسرلا

 مهقلخب دارأ امم هملع يف قبس امل قلخلا قلخ هللا نإ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا 4١[ :دعرلا] ( ٍباَسِأ ٌعيِرَس َوِهَو يِمكُحِل َبَقَعُم ال ) «مهبو

 ضئارف هيف ضرفو «ةمحرو ىدهو ءيش لكل ًانايبت باتكلا مهيلع لزنأو
 ةدايز .مهيلع ةعسوتلابو «مهنع فيفختلاب .هقلخل ةمحر اهخسن ىرخأو .اهتبثأ

 ,هتلنح :مهيلع تبث تبثأ ام ىلإ ءاهتنالا ىلع مهباثأو .ةمعن نم هب مهأدتبا اميف

 .همعن ىلع دمحلا هلف .خسنو تبثأ اميف هتمحر مهتمعف .هباذع نم ةاجنلاو

 ال ةنسلا نأو .؛باتكلاب باتكلا نم خسن ام خسن امنإ هنأ مهل هللا نابأو
 ام ىنعم ةرسفمو ءأصن لزن ام لثمب .باتكلل عبت يه امنإو ,باتكلل ةخسان
 ." المج هنم هللا لزنأ

 ْحَسَن اَم ) :ََو لاق «هيلع ةلالد هللا باتك يفو :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .ةيآلا « آَهلِْم وأ آم رثَي تأت اَهِسْت وأ ِةياَء ْنِم
 13 ع

 .هلثم نآرقب الإ نوكي ال هلازنإ ريخاتو نآرقلا خسن نأ هللا ربخأف

 1 اَمْنِإ اَولاَق و ُلَرَكُي امي ُمَلعَأ هَل ُهَآَو ٍةَياَو تراكت كي آَمَلَدَب اَذِإَو 7 :َكْك لاقو

 ةنس الإ اهخسنيال كف هللا لوسر ةنس اذكهو «ةيآلا 1٠١١[ :لحنلا] © رثَفُم ٌتنأ
2 

 .ةلماك انه ةيآلا ثدرو )١(

 ١١7 و851١ ص/١١5- "١١ /تارقفلا ةلاسرلا (؟)

 5١٠/ص 5١و ١“ و ١١1" / تارقفلا ةلاسرلا ()
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 لوسر ْنس ام ريغ هيف نس رمأ يف ك# هلوسرل هللا ثدحأ ولو .## هللا لوسرل

 يتلل ةخسان ةنس هل نأ سانلل نيبي ىتح .هيلإ هللا ثدحأ اميف نسل كف هللا

 .28 هتنس يف روكذم اذهو .اهفلاخي امم اهلبق

 ال هنأل ,نآرقلا خسني نآرقلا نأ ىلع ةلالدلا اندجو دقف :لئاق لاق نإف

 ؟ةنسلا يف كلذ ائدَجْوأَف .نآرقلل لثم

 هللا لوسر رمأ عابتا سانلا ىلع هللا ضرف نم تفصو اميف :يعفاشلا لاق
 باتكيف اهعبتا نمف ذ للا نع تلبق امنإ #2 هللا لوسر ةنس نأ ىلع ليلد :كف

 هيلع) هيبن ةنس مث .هباتك الإ :ًانّيب ًاصن هقلخ هللا همزلأ ًاربخ دجن الو ءاهعيت هلل

 .(مالسلاو ةالصلا

 ل هللا قلخ نم قل لوق نم اهل ةْبيْش ال ءتفصو امك ةنسلا تناك اذإف

 لعجي مل هللا نأل ؛ هللا لوسر ةنس ريغ اهل لثم الو ءاهّلثم الإ اهخسني نأ زجي

 قلخلاف .هرمأ مهمزلاف «هعابثا هقلخ ىلع ضرف لب .هل لعج ام هدعب يمدآل
 هيلع بجو نمو «هعابتا هيلع ضرُف ام فلاخي نأ عباتلل نوكي الو «عبت هل مهلك
 .اهنم ًائيش خسني نأ ماقم مقي ملو ءاهفالخ هل نكي مل ك# هللا لوسر ةنس عابتا

 يتلا ةنسلا رثْؤُت الو .تخسن دق ةروثأم ةنس هل نوكت نأ لمتحيفأ :لاق نإف

 عضو ام رثؤي نأ لمتحي فيكو ءاذه لمتحي الف :يعفاشلا لاق

 !؟هضرف مزلي ام كرتيو .هضرف
 اهلعل :اولوقي نأب «سانلا يديأ نم نئسلا ةماع تجرخ اذه زاج ولو

 .ضرف هناكم . تبن الإ ادبأ ضرف خسني سيلو !!ةخوسنم

 باتك يف خوسنم لكو .ةبعكلا اهناكم تبثأف سدقملا تيب ةلبق تخسُن امك
 .اذكه ةنسو

 ؟نآرقلاب ةنسلا خسنُت له :لئاق لاق نإف

 نما



 هتنس نأ نيبت ةنس هيف ينلل تناك نآرقلاب ةنسلا تخسن ول :يعفاشلا لاق
 خسني ءيشلا نأب سانلا ىلع ةجحلا موقت ىتح ؛ةرخآلا هتنسب ةخوسنم لوألا
 .هلثمب

 ؟لوقت ام ىلع ليلدلا ام :لاق نإف

 دارأ ام ىنعم هللا نع ةنابإلا نم هعضوم نم تفصو امف :يعفاشلا لاق
 الإ ءىشل ًادبأ لوقي ال هنأو ءاذه ىباتك يف تفصو ام ًاماعو ًاصاخ .هضئارفب
 1 00 .هللا مكحب

 .ةنس هخسن اميف © هللا لوسر نسل ًامكح لاق امم هللا خسن ولو
 رثؤي الو نآرقلاب هتنس خسن مث هي هللا لوسر ّنس دق :لاقي نأ زاج ولو

 نم هي هللا لوسر مّرح اميف :لاقي نأ زاج :ةخسانلا ةنسلا © هللا لوسر نع

 َعببْلا هلا َلَحأَو ) هيلع لزنُي نأ لبق اهمّرَح نوكي نأ لمتحي دق :اهلك عريبلا
 نوكي نأ لمتحي دق :ةانزلا نم ْمَجَر نميفو «ةيآلا 1770 :ةرقبلا] 1 اوَبرلَأ َموَحَو

 ةّنأِم امَكَبِم لجو لك اودِلْجَأَف ٍناَرلَآَو ةَيناَزلآ ) :ىلاعت هللا لوقل ؛ ًاخوسنم مجرلا

 «حسملا ءوضولا ةيآ تخسن :نيفخلا ىلع حسملا يفو «ةيآلا [؟ :رونلا] « َةَدلَج
 عبر نم لقأ هتقرسو ءزرح ريغ نم قرس قراس نع أردي ال :لاقي نأ زاجو

 مم :ةدئامل] © اَمُهيِدَيَأ اَوُعَطَقَأَف ٌةَقِراَسلََو َقِراَسلََو ) :ىلاعت هللا لوقل ؛
 ريغ نمو زرح نمو ءاريثكو ًاليلق قرس نم مزلي ةقرسلا مسا نأل 5
 لثم هدجي ل اذإ ,هلقي مل :لاقي نأب هللا لوسر نع ثيدح لك ٌدر زاجلو ءزرح

 ةلمج باتك اهعم ةنس لك تكرتف «نيهجولا نيذهب نئسلا ّدر زاجو «ليزنتلا
 ظفللا لمتحا اذإ هل ةقفاوم الإ ًادبأ نوكت ال يهو .هقفاوت نأ هتنس لمتحت
 هنع ظفللا يف نوكي نأ لمتحا وأ ؛هجوب ليزنتلا يف ظفللا فالخ هنع يور اميف
 .هجو نم هفلاخي نأ ًاليتحم ناك نإو ؛ليزنتلا يف ظفللا يف امث رثكأ
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 .انلق امل ٌةقف ةقفاومو «لوقلا اذه فالخ ىلع لذت © هلوسر ةنسو هللا باتكو

 عضوم ىلع ةلالدلا هيفو ءىّمَعلا نم هب ىفشُي يذلا نايبلا هّللا باتكو
 ."'” هللا نع هنييبتب همايقو .هل هعابتاو «هنيدو هللا باتك نم 8 هللا لوسر

 2 (ةمدقملا) :ثيدحلا فالتخا

 ام ) :هللا لوقل الإ هللا باتك خسني الو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 َدَي اَذِإَو ) :هلوقو ,ةيآلا « اهلك ْوأ اهم ري تأ يأ ل نب خش

 .ةيآلا (رتفُم تأمن اوف لَم امي ُملَعأ هلو وَ ِةَياَ تراكم

 ضرف هنأ هؤانث لج نابأو ءهلثم نآرقب الإ نوكي ال نآرقلا خسن نأ نابأف

 1١١[ :ماعنألا] « كلير نِم َكيَلإ حوأ آم ْعِبنأ ) :لاقف ؛هرمأ عابتا هلوسر ىلع

 © ٍريِقَتْسُم طَّرِص لإ َىِدَبَتل َكْدِإَو ) :هؤانث لج لاقف «هعابتاب هل دهشو «ةيآلا

 د كر
 ةياَء

 .ةيآلا [ها"-ه؟ :ىروشلا] 6 هللا طَرِص

 عم هللا لوسر ةئس ماقُّيف لاق .هطارص ىلإ مهيدهي هنأ هقلخ هللا ملعأف

 .ًاماع لزنأ امب دارأ ام نايبك هضرف ددع هللا نع نايبلا ماقم ؛هؤانث لج هللا باتك

 نم ًائيش نأ الإ ًاداشرإو ةحابإو ًابدأو ًاضرف لزنأ امو .صاخلا وأ هب دارأ ماعلا
 نأ هقلخ ملعأ دق هؤانث لج هللا نأل .لاح يف هللا باتك فلاخي هللا لوسر ةنس

 هللا لوسر ننس نم ائيش نأ الو هللا طارص ميقتسم طارص ىلإ يدهي هلوسر

 ةنسلاو .هلثم نآرقب نآرقلا خسني امنإ هنأ هقلخ ملعأ دق هنأل هللا باتكل خسان

 .نآرقلل عبت

 .7١١"-8١١/ص ,””ه - ”؟ ١ /تارقفلا ةلاسرلا )غ1(

 .585و1487 /ص ينزملا رصتخم رظناو ١-1" /ص «ثيدحلا فاللتخخا (؟)
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 لدي ام ىنرضح ام ضعب هللا باتك نع ةنسلا ةنابإ نم ترصتخا دقو

 َلَع تناك َةْوَلَّصلآ ّنِإ ) :هؤانث لج هللا لاق .هللا ءاش نإ هانعم لثم يف ام ىلع

 ددع ىلع 2 هللا لوسر َلدف «ةيآلا "6٠١ :ءاسنلا] 6 اًنوُقْوُم ابك َترييِمَؤُمْل

 رارحألا ةماعلا ىلع اهنأ ىلع َلدو ءاهيفو اهب لمعلاو اهتيقاومو .ةالصلا
 .تفصو يتلا يناعملا اهنم ناباف ءضُيحلا الإ ءاسنلاو لاجرلا نم كيلامملاو
 ."” خلا ... ضّيَحلا نع ةعوفرم اهنأو

 (7 (خسنلا ف لصف) :نآرقلا ماكحأ

 :لاق عيبرلا انربخأ .سابعلا وبأ انربخأ .ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 مهقلخب دارأ امم هملع يف قبس امل قلخلا قلخ هللا نإ :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ." ةلاسرلا باتك يف ًاقباس دراولا صنلا قاسو ...مهبو

 8 ( َورَحَرلَآاوُناَءَو ةوَلَّصلَآ أوُمِيِقَأَو ) كف هللا لاق

 مامإلا مالك عضاوم ىلإ ةراشإلا رظناو 241" /ةيآلا يف اهريسفت قبس
 .ةرقبلا ةروس نم 47 /ةيآلا يف اهنع يعفاشلا

 (نانبل - توريب) ,م1985 / ه1405١ ىلوألا ةعبطلا ١23/ص .ثيدحلا فالتخا رظنا )١(
 نآرقلل ةئسلا ةنابإ ىلع ةلثمألا ركذب مالكلا طسب ثيح «زيزعلا دبع دمحأ دمحم / قيقحت
 .كلذ ريغو تالماعملاو دودحلاو جحلاو ةاكزلاو ةالصلاو ئضوتملل نيفخلا ىلع حسملاك

 ."4و ””/نص . ١/ج . نآرقلا ماكحأ (؟)
 .اهدعب امو 5١٠/صضص 7311-71١4 /تارقفلا ةلاسرلا (©

 ُهوُدََت ربح ْنِب ركسفنأل اوُمِدَقُت اَمَو ةرَكَرلا اوُتاََو ةوَلّصلأ اوُميِقأَو ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (4)
 11١[. :ةرقبلا] ( ءرِصَب َتَروُلَمْعَت اًمب هلأ َّنإ هلا َدنِع
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َمَكيَأَف ُبرْعلأَو قرأ ِهلِبَو ) :ت هللا لاق
 27 ( هلآ ُهِجَو مَن أولو ب ا

 * يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 (”(تاولصلاو تاراهطلا

 وبأ هاور اميف (ريبكلا رصتخملا) :باتك ْق _ يتهيبلا مامولل -_ تأرق

 «ينزملا ميهاربإ

 ةلبقلا ضرف هِي هلوسر ىلع كبك هللا لزنأ :لاق هنأ هللا همحر يعفاشلا نع

 املف «"”'سدقمل تيبو مارحلا تببلا اهنم لبقتسي ةيحان يف يلصي ناكف «ةكمب

 ًأرهش رشع ةتس مارحلا تيبلا نع ًيأوم «سدقملا تيب لبقتسا ؛ةنيدملا ىلإ رجاه

 هيبأ ماقم هيف نأل ؛ مارحلا تيبلا لابقتساب هيلإ هللا ىضق ول :بحي وهو -
 نأ :هب رومأملا وهو .جحلا هيلإو ءنمألاو سانلل ةباثمللا وهو ؛ ليعامسإو ميهاربإ

 قفاو امل تي هللا لوسر ةيهارك عم .دوجسلا عكرلاو نيفكاعلاو نيفئاطلل رّهطُي

 ؛« اهريغ ىلإ دوهيلا ةلبق نع ينفرص يبر نأ تدوول» : التكلا ليربجل لاقف .دوهيلا

 - ىفعي . .ةيآلا (« َِّلآ ُهَجَو ٌمَكَق أوُلوت اًمتّيَأف 'ُبرَْلأَو قرش لَو ) :َنَيَك هللا لزنأف

 اي) : ف ينلل ليربج لاقف ءهيلإ هللا مكهجو يذلا هجولا مثف :- ملعأ هللاو

 نأ هبر ك# ىينلا لأسف (هللا لسف ءًائيش كلمأ ال ءكلثم رومأم دبع انأ دمحم

 هفرط ميدي ةثينلا لعجف .ءامسلا ىلإ ليربج دعّصو «مارحلا تيبلا ىلإ ههجوي
 .لأس امب الكتكا ليربج هيتأي نأ ءاجر :ءامسلا ىلإ

 )١( ٌميِلَع ٌعِسَو هلأ حرإ هلآ ُهْجَو منَ اوُلوُت اًمتيأَف ثرغلأو قرش هلو ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا 6

 :ةرقبلا] 116[. ْ ١

 .560و 54 /ص «١2/ج «نآرقلا ماكحأ (؟)

 لباقملا .دوسآلا رجحلل نكرلا ةيواز يف وأ .دوسألا رجحلاو يناميلا نكرلا نيب فقي :يأ (*)

 اعم سدقملا تيبو ةبعكلا لبقتسي كلذبو يماشلا نكرلل

 سلا



 اَهلَضَرَت كَلبِف َكَئيِلَوَْلَف مشل ىف َكِهجَو ٌبلَقَت ىَرت دق ) :كق هللا لزناف

 « نرَمْحَأَو ْمُهَوَسْحَك اَلَف ) :هلوق ىلإ © ٍماَرَحْلَا ٍدِجَسَمْلآ َرَطَش َكَهَجَو لَو
 .تايآلا ١-١5١0[ 44 :ةرقبلا]

 27 ( اًكمَأَو ٍساَكلَل ةَباَكَم ٌتيَبْلآ انلَعَج ْذِإَو ) :كق هللا لاق

 (7 (ةرمع الو جح ةدارإ ريغل ةكم لوخد) باب :مألا

 اَنلْل ةَباَعَم َتَيَبْلآ ائلَعَج ْذِإَو ) :ككمشلا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ©« ٍدوِجّسلأ عكْرلآَو ) :هلوق ىلإ
 هيلإ سانلا بوثي عضوملا :برعلا مالك يف ةباثملا :هللا هحر يعفاشلا لاق

 .هيلإ عمتجا :هيلإ باث لاقي دقو .هنم باهذلا دعب هيلإ نودوعي :نوبوئيو
 .عامتجالا عمجت :ةباثملاف

3 

 .نيثدتبمو هنم مهباهذ دعب نيعجار هيلإ نوعمتجي :نوبوثيو

 :تببلا ركذي "' لفون نب ةقرو لاق

 لَصُم َرِعِهَرَتإِماَقَم ني أوُدِحعََو امو سال ٌةَباَكَم َتَيَبْلآ الَعَج ْذِإَو ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا )١(

 :ةرقبلا) ( ٍدوُجَشلا عكإلاَو تريئكعْلاَو َنِفياطلل َىبَب ارْهَط نأ َليِعَمْسِإَو َمسِهرِْإ َلِإ آئَدِهَعَو
 ١7[. ١

 05١" /ص . 7”/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 241١ و١11 /ص 3ا/ج ءمألا (0)
 .167و07١ /ص «يرهزألل /يعفاشلا ظافلا بيرغ يف رهازلا رظناو "01و

 «قلاخلا دبع ىنغلا دبع خيشلا حجرو بلاط يبأل تيبلا اذه نأ (بّوث) :ةدام ناسللا يف ركذ (*)
 تيبلا اذه ركذ نم بلاط يبأ ناويد ولخ ببسب «ةقرول هنأب .نآرقلا ماكحأ شماوه بتاك
 .(ه ١05 /ةنس فجنلا يف ناويدلا عبط) هيف

 رمل



 ""لماوذلا '” تالمعيلا هيلإ بخت اهلك لئابقلا ءانفأل ًاباتثم

 جحلا #4 - يعفاشلا - هنع رثؤي ام) :نآرقلا ماكحأ

 هي هيبن ةنس عابتا هباتك # هللا ضََرَه نايب) باب :ةلاسرلا

 (6ه) تا ىلا ع 0( هسا (9) 5 2. 1

 رخآو نولوأ مهنم ” قحليو ىعّدتو "”بوثت ركب تحرب امف
20) 

 اق عيبرلا انربخأ «سابعلا وبأ انربخأ .ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 َكِتَياَم َمِييَلَع أوُلَتي أتي "هيَ الوسَر مهمف ْثَعْبأَو اََيَر ) :ّكْبو هللا لاق

 3 (زيكلا طررعتا كاك ميكرو ةمكفلاَو بتكْلا ُمُهُمِلِعُيَو

7) 

 هباتكو هضرفو هنيد نم هلوسر هللا عضو :ىلاعت هّللا ههعر يعفاشلا لاق

ضرتفا امب .هنيدل ًاملع هلعج هنأ هؤانث لج نابأ يذلا عضوملا
 مّرحو ؛هتعاط نم 

 هب ناميإلا عم هلوسرب ناميإلا نم َنَرَق امب « ؛هتليضف نم نابأو :هتيصعم نم

(00 

00 

 ةرفإ

 قف

)0( 

00 

070 

 24م(

)0( 

 اد

 اهلكو :عئالطلا نايح يبأو يربطلا ريسفت يف تدروو «نآرقلا ماكحأ يف لباوذلا ظفلب تدرو

 .(ةرماض) براقتم ىنعمب

 .حصأ اذهو (بوؤت) واو ىلع ةزمهلا بتكتو
 .(قحلتو) :ظفلب لصألا يف تدرو

 .(رخآف) :ظفلب نآرقلا ماكحأ يف تدرو

 ١١5 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ

 /ةرقفلا يف ةلماك ةعوبطم ةلاسرلا يف تركذو «ةيآلا (ميكحلا ىلإ) لاق مث انه ىلإ لصألا يف
 .7"/صضص 6

 .ةلماك انه تدرو ةيآلا

 .لاو الا” /ص , 1794-114و 75 /ةرقف ةلاسرلا

 .7/7 /ص 23775 /ةرقف ةلاسرلا 2220

3” 



 .(هلوسرب مث هللاب ناميإلا) :هل عبت هاوس ام يذلا «''"ناميإلا ءادتبا لامك لعجف

 ءأدبأ ناميإلا لامك مسا هيلع عقي مل :هلوسرب نمؤي ملو .هب دبع نمآ ولف
 .هعم هلوسرب نمؤي ىتح

 .ناميإلل هنحتما نم لك يف لي هللا لوسر نس اذكهو

 مكحلا نب رمع نع ءراسي نب ءاطع نع «ةماسأ نب لاله نع كلام انربخأ

 لاقف ؟اهقتعأفأ «ةبقر يلع .هللا لوسر اي :تلقف ؛ةيراجب هللا لوسر تيتأ :لاق

 تنأ :تلاق « ؟انأ نمو » ءءامسلا يف :تلاقف « ؟هّللا نيأ » :كقمّللا لوسر اهل

 .ثيدحلا د اهقتعأف» :لاق هللا لوسر

 هيحو عابتا سانلا ىلع هللا ضرفف :"' ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 َكِياَء َميَلَع اوُلَتَي مَنِ م ًةلوُسَر مهمف َتَعَبآَو اير # :لاقف هلوسر ننسو

 .ةيآلا ( ليكن طيرعلا تأ كت بكري ةَمكِذَاَو ٌبَتكْلا ْمُهُمِلَعُيَو

 :'*' (49 هيبن ةنس عابتاو هباتك كي هللا ضرف #) لصف :نآرقلا ماكحأ

 ننسو هيحو عابتا سانلا ىلع ىلاعت هّللا ضرف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 َكِتبياَ ْمُهَلَع اوُلتَي مِن م ًالوُسَر َمهيِف ٌثعَتأَو اَنِبَر / :هباتك يف لاقف 3 هلوسر

 .ةيآلا [1؟5 :ةرقبلا] © ٌميكَحْلأ ديِرعْلا َتنَأ كن يرو َةَمكَذَلَو بَتكْلأ ُحْهُملَعُيَو

 )١( /ةرقف ةلاسرلا ٠ 747-79س/76.
 ةبجاولا باقرلا يف قتعلا نم زوجي ام باب «ءالولاو قتعلا باتك «أطوملا» يف كلام هجرخأ ثيدحلا (؟)

 رظنا .مكحلا نب ةيواعم وه امنإو مهو «مكحلا نب رمع نع» :هلوقو .(195) ثيدحلا 1977
 /ص «١/ج ء.هحيحص يف ملسم باوصلا ىلع هجرخأو ١/ 77١. ريثألا نبال «لوصألا عماج»
 - ”49/ص « ١/ج « دواد وبأ هاورو «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك .01ا/ /مقر ثيدح "7

 118-180 /ص . ١/ج « يئاسنلاو 0١
 .75/ص .؟ 44 /ةرقف ةلاسرلا 6*)
 .59 و ؟8/ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ (:)

 ردت



 ٌمِهِسْفنَأ ْنِّم ًالوُسَر َمِهِف َتَعَب ْذِإ َنييِيْؤُمْلَ لَع ُهَلآ ْنَم َدَقَل َدَقَل ) :ىلاعت لاقو

 ىفَل ُلْبَق نِم أوُناك نإَو َةَمُكِلَلَو ٌبتكلا ْمُهُمِلِعُيو ميَكَرُيَو تيا َمِهَلَع اوُلتي

 .ةيآلا ١54[ :نارمع لآ] 6 نيم ل َلَص

 ( ٍةَمُكِفَلَو هللا ب ياء ْنِم ٌنُكتوُيُب ىف ىَلتُي ام َْرَكْدَآَو )ل :كَك لاقو
 .ةيآلا ["4 :بازحألا]

 .ةمكحلا ركذو .نآرقلا وهو باتكلا ىلاعت هللا ركذف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 . هللا لوسر ةنس ةمكحلا :لوقي نآرقلاب ملعلا لهأ نم ىضرأ نم تعمسف

 َركذو ؛ةمكحلا هتعبتاو ركذ نآرقلا نأب - ملعأ هللاو - لاق ام هبشي اذهو

 نأ - ملعأ هللاو - زج ملف .ةمكحلاو باتكلا مهميلعتب هقلخ ىلع هتنم كك هللا

 نأو ؛هللا باتك عم ةنورقم اهنأ كلذو ؛ كي هللا لوسر ةنس الإ انهاه ةمكحلا دعت

 .هرمأ عابتا سانلا ىلع مّتحو كي هللا لوسر ةعاط ضرتفا دق هللا

 ةئيبم # هللا لوسر ةنس مث هللا باتكل الإ ضرف :لوقل لاقي نأ زوجي الف
 ملو «هايإ اهعبتاف «هباتكب ةمكحلا نرق مث ؛هّماعو هّصاخ ىلع ًاليلد دارأ ام هللا نع

 .كي هللا لوسر ريغ هقلخ نم دحأل اذه لعجي

 7 ( نوُمِلَسُم ) :هلوق ىلإ ( ُبوُقَعَيَوِهينَب هدفت عرنإ آي َّمَوَو ) :كو هللا لاق
 ("' مالسإلا نع دترملا :مألا

 لقتنا مث «ناميإلا ىلإ كرشلا نع لقتنا نمو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 لبق بات نإف «بيتتسا - ءاسنلاو لاجرلا يغلاب نم - كرشلا ىلإ ناميإلا نع

 كعع سد
 نع موري حمو وُ او ) ( :َكَبَك هللا لاق لبق بتي ل نإو ءهلم

 .[171 :ةرقبلا] ل رش
 .058/ص 03 /ج «بلطملا دبع 3 /قيقحت مألا رظناو 3 ها/ /ص كلج ألا )0
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 نع ءديعس نب ىبحي نع .دامح نع ءانباحصأ نم ةقثلا انربخأ :يعفاشلا لاق

 :لاق 2 هللا لوسر نأ :ه ه نافع نب نامثع نع .ءفْيَنَح نب لهس نب ةمامأ يبأ

 .ناصحإ دعب ىنز وأ ,ناميإ دعب رفك :ثالث ىدحإب الإ ملسم ئرما مد لحي ال»

 .ثيدحلا « سفن ريغب سفن لتق وأ

 ءلِتق :لّدب نم ىنعمو « ناميإ دعب رفك :2 ينلا نع نامثع ثيدح ىنعمو

 ريغ لّدب نم ال .- مالسإلا وهو - قحلا نيد هنيد لدب نم نأ ىلع لدي ىنعم
 جرخ امنإف «نايدألا نم هريغ ىلإ مالسإلا نيد ريغ نم جرخ نم نأ كلذو ءمالسإلا

 نم جورخلا ىلع لتقي امنإ ءلطابلا نم جورخخلا ىلع لتقي الو ؛لطاب ىلإ لطاب نم
 ؛ رانلا هفالخ ىلعو ةنجلا هيلع َكَبَك هللا بجوأ يذلا نيدلا ىلع نكي مل هنأل .قحلا

 هللا دنع تريلا نإ ] :هؤانث لج هللا لاق هيلع ماقأ نإ رانلا هل نيد ىلع ناك امنإ

 ف نّآف ائيِد مَلَسإلآ ريغ َْتْبَي نَمَو ) : كك هلل لاقو «ةيآلا [1 :نارمع لآ] © ٌسّلَسِإْلآ

 ٌمَسِهَرَيِإ آب ْئَصَوَو ) :لاقو «ةيآلا [ :نارمع لآ] ( نيرِسَخْلأ ) :هلوق ىلإ 4 ُهَنِم َلْبقُي

 .ةيآلا 6 نوُملَسُم ( :هلوق ىلإ | ( توفي هين

 سر مسا سرر سمول ةسرر هم
 َمَسِهاَرَبإ لإ لزنأ [َمَو اكيلِإ لزنَأ آم و هللا انماء أَوُلوُف ) :كي هللا لاق

 00 يدم هرع 1 كك
 ” (َقَحَسِإَو ٌليِعَمْسإَ

 ,مالكلا لوصأب يعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 :"' (اهيف هداقتعا ةحصو

 نع ريبعتلاو لوقلا ناسللا ىلع هللا ضرفو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 :لاقو «ةيآلا 0 هّللأب اًعُماَء أَوُلوَق ( :كلذ ْق لاقف «هب ٌرقأو «دقع امي بلقلا

 ُنَحنَو مهن رح قف ؛ ل مهو ني تول ا مو ىَسيِعَو ىَسوُم 5 آَمَو واسأل َبوُقْحَيَو

 .[ ١ "5 :ةرقبلا] © َنوُمِلَسُم هَل

 .7864/ص 2١ /ج .يقهيبلل /يعفاشلا بقانم قفز
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 نم ناسللا ىلع هللا ضرف ام كلذف «ةيآلا [4* :ةرقبلا] « اًنَسُح ِساَنَلِل أوُلوُقَو )

 .ناميإلا نم هيلع ضرفلاو .هلمع وهو .بلقلا نع ريبعتلاو .لوقلا

 :هلوق ىلإ ( سائل َنِم ٌءاَهَفّسلا ٌلوَقَيَس ) كو هللا لاق
 قف 22-6 2 3

 هنع لوزت نم ىلع ةنسلا مث باتكلا لد يذلل ةالصلا ضرف) باب :ةلاسرلا

 :"'' (ةيصعملاب هتالص بتكت ال نم ىلعورذعلاب
 تيب ىلإ ةالصلا يف ةلبقلل هلوسر هللا هّجوو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 خسن مث ءاهريغ لابقتسا - اهخسن لبق - لحي ال يتلا ةلبقلا تناكف ءسدقملا

 سدقملا تيب لابقتسا دحأل لحي الف تيبلا ىلإ ههجوو ءسدقملا تبب ةَّلْبِق هللا

 .مارحلا تيبلا ريغ لبقتسي نأ لحي الو «ةبوتكمل أدبأ

 سدقملا تيب ىلإ هجوتلا ناكف .هتقو يف ًاقح ناك ّلكو :ًاضيأ يعفاشلا لاقو

 تبيبلا ىلإ هجوتلا يف قحلا راصف هخسن مث ءأقح - هيبن هيلإ هللا هّجو مايأ -

 ضعب :يأ - فوخلا ضعب ؛ يف الإ ةبوتكم يف هريغ لابقتسا لحي ال ءأدبأ م ارحلا

 .ةنسلاو باتكلاب ًلالدتسا ءرفس يف ةلفان وأ - فوخ ا ةالص دجوأ

 يف أقح ناك - هضرف كرت :(خَّسَن) ىنعمو - هللا خسن ام لك اذكهو

 مل نمو «هكرتبو هب ًاعيطم هضرف كردأ نم نوكيف هللا هخسن اذإ ًاقح هكرتو «هتقو

 .هل خسانلا ضرفلا عابتاب اعيطم هضرف كردي

 لق اَهَّيَلَع اوناك ىتْلا ُمهَْبِف نَع َمُهْلَو ام ساَكلآ َنِم ءآَهَفسلآ ُلوُقَيَس ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (1)

 .[14؟ :ةرقبلا] ( ٍميِقَعَسُم طَرِص لإ ُءآَشَي نم ىِدَتي ُبرْغَمْلاَو قرش لِ

 17١-١7 /ص 759-854 /تارقفلا ةلاسرلا (؟)

 ضيم



 ها سار را درس 2 ره ل 2 0 رك مم 0 -

 َكَهجَو ٍلَوف اهبَضَرَت ةلبِق كئيلونلَف ٍءاَمَسلآ ىفَكِهَجَو بلقت ىَرْت دق ) :هيبنل هللا لاق
 .ةيآلا ١[ 44 :ةرقبلا] ©( هَرْطَش ْمُكَهوُجْوأولوق رُشُك اَم ُتْيَحَو م اَرَحْلاٍدِجَسَمْلآَرْطَش

 ؟ةلبق دعب ٍةلبق ىلإ اولوح مهنأ ىلع ةلالدلا نيأف :لئاق لاق نإف

 اوُناك ىتلا ْمِهََبِق نع ْمُهنَّلَو ام ٍساّئلآ َنِم ٌءاَهَفْسلَأ ُلوُقيَس ) :هللا لوق يفف

 .ةيآلا ( ٍميِقَتْسُم طّرِص لإ ُمآَسَي نَم ىِدِجَي ُبرْعَمْلآَو قرش هَل لق اَهَيَلَع
 نبا نع «رانيد نب هللا دبع نع .كلام انريخأ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ينلا نإ :لاقف تآ مهءاج ذإ حبصلا ةالص يف ءابقب سانلا امنيب» : لاق ءرمع

 تناكو ءاهولبقتساف ''' ةلبقلا لبقتسي نأ َرِمُأ دق .نآرق ةليللا هيلع لزنأ دق

 .ثيدحلا ''”« ةبعكلا ىلإ اورادتساف ؛ماشلا ىلإ مههوجو

 :لوقي ناك هنأ بيسملا نب ديعس نع «ديعس نب ىيحي نع .كلام انربخأو

 لبق ةلبقلا تلوح مث ءسدقملا تيب وحن ًارهش رشع ةتس #2 هللا لوسر ىلص»

 ."« نيرهشب ردب

 (4” (باتكلاب باتكلا خسن / خسنلا ىلع مالكلا ةلثمأ نم) ةمدقملا :ثيدحلا فالتخا

 دعب نم هللا هلّني رمألا :نآرقلا نم خسانلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 . .ةيآلا ©« اًهَضَرَت َهَلَبِق َكَئَيِلَوئَلَف ) :كك لاق «ةلبقلا لوح امك .هفلاخي رمألا

 يعفاشلا ةياور انهو ءديعس نب ىبحي ةياورب كلام نع ملسمو يراخبلا يف تدرو امك ةبعكلا )١(
 .ظفللا اذهب كلام نع

 ءريسفتلا باتك 2171١ /ص :8 /ج و .47 4 /ص ء١/ج «كلام قيرط نم يراخبلا هاور (؟)

 .518١/ص . ١/ج أاضيأ كلام قيرط نم ملسم هاورو

 بزاع نب ءاربلا ثيدح :لوألا ,نيحيحص نيلوصوم نيئيدحم دّضع هنكلو لسرم ثيدح ()
 :/ج دمحأ هاورو «يرابلا حتف نم ناميإلا باتك 4١ و 84 /ص ١ /ج « يراخبلا هاور

 يف دمحأ هاور :يناثلاو .دواد ابأ الإ نئسلا باحصأ هاورو ١٠4” و 78" و 5788و 78” /ص
 84/ص ١ /ج أادانسإ حتفلا يف ظفاحلا هححصو 70 /ص ء1/ج . 79497 / هدئسم

 .حيحصلا لاجر هلاجرو
 ةرفز /ص 3 ثيدحلا فاللتمخا (8)
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 « اَهَيَلَع أوُناك ىتَلآ ْمِهَلَبِف نع ْمُهَِّلَو ام ٍساّكلَأ َنِم ْءاَهَفّسلأ ٌُلوُقَيَس ) :لاقو
0 

 ذآ يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 :"' (تاولصلاو تاراهطلا

 َكَهَجَو ِلَوَف ٌتِجَرَح ُتِيَح ْنِمَو ) :ىلاعت هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ْنِيَو © َنوُنَمْعَت امَع ٍلِفَعِ هلأ امو كليو نِ ُقَحََل هَْنِإَو ِماَرَحْلا ٍدِجَسَمْلأ َرْطَش

 اووف رش ام ْتْمَحَو 'ِماَرَْلا دجْملآ َرطَط َكَهَجَو ِلَوَف َتْجَّرَح ْتْيَح
 ةيآلا [144-160 :ةرقبلا] « ٌةَجُح َمُكَيَلَع ِساَكلِل َنوُكَي اَلَعل دُهَرْطَس ْمُكَموُجُو

 :- اهنم - لاوقأ ةدع

 . يا دعو اهريغ ىلإ ؛هيلع متتك يتلا مكتلبق نع مكليوحن يف :ليقو

 َمُهِنَلَو اَم سائلآ َنِم ٌءاَهَفّسلَأ ُلوَقَيَس ) : هللا لوقل - ملعأ هللاو - اهيف ليق ام

 ١517[. :ةرقبلا] ةيآلا « ميقَتَسُم ) :هلوق ىلإ « اَهَيَلَع أوُناك ىتلآ ُمِهْلَبِق نَع

 كلذ يف ملكتي ال ينعي ؛ليوحتلا يف مهيلع ةجح ال هنأ :38 هيبن هللا ملعأن

 نيذلا :يأ) ةجح مهل نأ ال .مهنم اوملظ نيذلا الإ :ةجحلا ديري ءيشب دحأ

 ةلبقلا ىلإ ,مهتلبق نع اوفرصني نأ (هعم نمو لوسرلا :يأ) مهيلع نأل ؛ (اوملظ

 .اهب اوُرِمُأ يتلا

 مألا قحلم ثيدحلا فالتخا رظناو :.547”/ص ء.ثيدحلا فالتخا باتك / مألا رظناو )١(

 .”0١و؟9/ص «بلطملا لبع .د / قيقحت

 .2١12/ص 1 /ج «نآرقلا ماكحأ قره

 .حجرأو ىوقأ :هبشأ 2

 رسل



 20 4 لوُسَرلآ ٌعِبتَي نم َملعَِل الإ اَيَلَع سك ىلا هبل الَعَج اَمَو ) :َكْبِق هللا لاق

 ذآ يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ
 :'") (تاولصلاو تاراهطلا

 تنك ىنل ةَلجقْلأ اَْلَعَج امو ) :ىلاعت هلوق يفو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 لص

 نم مهَمِلَع دق نأ ملعنل الإ "' :هلوقل «ةيآلا © َلوُسَرلآ ُعبَتَي نَم َمَعتِل الإ آيََع
 .ءاوس - هدعبو مهعابتا لبق - ناك هللا ْمْلِعو ءلوسرلا عبتي

 ؟اّنم ىضم نمو ءانتالص نم ىضم امب فيكف :نوملسملا لاق دقو

 .ةيآلا © َمُكَسَميِإ َعيِضَمِل هَل ناك اَمَو ) :لاقف ناميإ مهتالص نأ :هللا مهملعأف

 :”(ناميإلا يؤ هنع رثؤي ام) باب :يعفاشلا بقانم
 يف ًانايإ تاولصلاو روهطلا - هللا - ىّمسو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ءسدقملا تيب ىلإ ةالصلا نم © هيبن هجو ىلاعت هللا فرص نيح كلذو «هباتك
 .ةبعكلا ىلإ ةالصلاب هرمأو

 َنوُكَيَو سائلا ىلَع هد اوُنوُكَتِل اطَسَو ٌهَمأ َمُكَتلَعَج َكِلَدَكَو ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا )١(

 ْلَع ُبِلََي نّمِ َلوُسّرلآ َُْنَي نم مّلفتل الإ آيلَع َتُ ىبلا ةلبلآ اَنلَعَج امو ده ْمُكيَلَع ُلوُسَولَ
 سائلا هللا ء.رإ مُكَسَميإ َعمِضُيِ هلأ نك اَمَو “هلأ ىَدَه َنيِذلأ َلَح الإ ةرِبَكل تناك نإو هيب

 ١[. 41" :ةرقبلا] « ةيِحك ٌفوُمَرَل

 .27/صضص ١ ٠ /ج «نآرقلا ماكحأ مه

 نالامتحا كانهو ءأصقنو ًافيرحت وأ افيرحت هيف نأ ظحاليو (هلوقل) :اذكه لصألاب ظفللا درو (*)

 هريسفت يف يربطلا هراتخا اذهو «(مهملع دق ذإ ملعنل الإ هلوقف :ليق) :لوآلا .حيحصتلل

 /ج نآرقلا ماكحأ رظناو «ملعأ هّللاو (..متملع دق نأ ملعنل الإ ليق) :يناثلاو 2.4 /ص 2 /ج

 .شماهلا "ا /ص 20

 .79؟/ضص*٠ ١ /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بفقانم 2
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 لوسر اي :اولاقف ًارهش رشع ةتس سدقملا تيب ىلإ اوّلص دق نوملسملا ناكو
 ؟انلاحو املاح ام .سدقملا تيب ىلإ اهيلصن انك ىتلا انتالص تيأرأ ؛هللا

 ٌفوُءَرَل سائلآب هللا ترِإ كمي ٌعيِضَمِل ُهَللا ناك اَمَو ) :ىلاعت هللا لزنأف

 ًاظفاح .هتاولصل ًاأظفاح هبر ىقل نمف .ًاناميإ ةالصلا ىّمسف «ةيآلا ©« ٌميِحَر

 هللا ىقل اهيلع ضرفو هب هللا رمأ ام هحراوج نم ةحراج لكب ًايدؤم ؛هحراوجل
 هب هّللا رمأ امم ًادمعتم ًاكرات اهنم ءىشل ناك نمو «ةنجلا لهأ نم ناميإلا لمكتسم
 .ناميإلا صقان هللا ىقل

 لإ ) :كَك هلوق :لاق هنأ هللا امهمحر يعفاشلا نع «''”ينزملا نع يكُح اميفو

 .ءاوس ؛هدعبو مهعابتا لبق ناك هللا ْمّلِعو «ةيآلا « َلوُسَرلآ ُعَِنَي نَم َمَلعَِل

 3 موبيل راه ويسر هش را سا رةلصعا ري يد
 اَهلَصَرَت ََلَبِق َكَنيِلَونَلَف ٍءاَمَسلَآ ىف َكِهجَو ّبلَقَت ىّرت َدَق ) :كق هللا لاق

 "” (ٍراَرَحْلَأ ٍدِجْسَمْلَآَرْطَش َكَهْجَو لَوَق

 (هبلطبرمأ امل '''يحأتلا ف داهتجالاب فيلكتلا) ' 'ملعلا عامج باتك نم :مألا

 .لجأ :لاق .هؤاقلت كلذو «هذصق :هرطشو : ىاعت هلا همحر يعفاشلا لاق

 )١( ءقباسلا عجرملا ص/4٠05.

 َكَهْجَو لوك اهنضََ هلق كيلو امل ىف َكِوْجَو َبلَقَت رت دَق ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (1)
 هنأ َنوُمَعَيل تكلا اوُتوأ نذل نو هرم مُكَهوُجُو اوُلوف رش ام ُثْيَحَو ِماَرَحْلآ دجْسَمَلآ ٌرْطَط
 .(1؛ :ةرقبلا] ( َنوُلَمْعَي اَمَع لِهَقِب هلأ اَمَو ْمِهير ني ُنَحْل

 مألا قحلم ملعلا عامج رظناو 278و؟ا /ص ملعلا عامج رظناو 271717 /ص ءال/ج «مألا (7)

 .17و17/ص ؛9/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت
 مجعملاو ؛" /ص «يمويفلل /رينملا حابصملا .هتيرحتو هتدصق ىنعمب ءيشلا ْتِْخأ' :يخاتلا (:)

 .4/ص «ءطيسولا

 ضرما



 ري م7

 موجنلا ْمُكَل لَعَج ىِذَلَأ َوهَو ) :هناحبس لاقو (يعفاشلا :يأ) تلق

 رخسو) :'"”لاقو «ةيآلا 2” [997 :ماعنألا] « رخْبْلَو ربل تَمّلَظ ىف اهب أوُدَعَجَتل

 لعجو ؛ضرألاو لابجلا قلخو .ةيآلا "”(رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليللا مكل
 :هيلإ هجوتلا هقلخ فّلكف .هضرأ نم هَعَضَو ثيح مارحلا دجسملا

 .هيلإ دصقلاب باوصلا الإ هعسي الف تيبلا ىري نم مهنمف ١-

 لالدتسالاب هيلإ هجوتيف .هعضوم نع هراد ىأنتو ؛هنع بيغي نم مهنمو ١"-

 دق اذه لك "*باهملاو «لابجلاو «حايرلاو رمقلاو سمشلاو «موجنلاب
 .ضعب نع اهضعب ىنغتسيو اهيف لديو تالاحلا ضعب يف لمعتسي

 تهجوت اذإ نوكت نأ نم تنأ ةطاحإ ىلع نكلو .تفصو امك اذه :لاق

 مل نإو .فّلكأ ام تبصأ تهجوت اذإ يأ نم ةطاحإ ىلع امأ :تلق ؟تبصأ
 .معنف اذه نم رثكأ فّلكأ

 ءيش اذهفأ :تلق ؟كهجوتب تيبلا باوص نم تنأ ةطاحإ ىلعفأ :لاق
 .داهتجالا تْفّلُك امإو ؟تيبلا هلصأ يف ةطاحإلا تفّلك

 تئج دقف «مارحلا دجسملا رطش هجوتلا :تلق .؟تفّلُك امف :لاق
 ام اًمأف «نايعب الإ يمدآ تيبلا عضوم باوصب ةطاحإلا ملعي سيلو .فيلكتلاب

 ىلع .معن :تلق .؟تبصأ :لوقنف :لاق .يمدآ هب طيحي الف هنيع نم هنع باغ

 ام ريغ ًادبأ باوجلا اذه يف حصي ام :لاقف .هب ْتْرِمُأ ام تبصأ تلق ام ىنعم
 نأ الإ يّلصي ال هنأ معزل .بيصأ نأب ةطاحإلا تفلك :لاق نم ّنإو «هب تبجأ

 .( وُمَلَعَيِر ْوَقِل بيلا انلّصَف َنَق ) :ةيآلا ةلمكت 001(

 ”9؟/ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (؟)

 .ةيآ نم رثكأ يف نآرقلا دارم نم ةذوخأم امنإ هيآ تسيل هذهو ؟17//ص « 7/ج «مألاب اذكه (9)

 .ملعأ هللاو خاَّسُنلا نم أطخ'صيصنتلا لعلو

 .458/ص « طيسولا سوماقلا .ناكم يأ نم يأ - باهملا /ج حيرلا بوبه عضوم بهما :باهملا (4)

 ضودإ



 ىلإ هّجوتلاب رمأ امنإ هنأ ىلع تفصو امك َلديل نآرقلا ّنإو .ًادبأ بيصي نأب طيخحي
 .ةطاحإلا ال .داهتجالاو يخأتلا وه :هّجوتلاو .مارحلا دجسملا

2000 

 (رهاظلاب مكحلاو داهتجالاورارقإلا) لصف نم :(ًاضيأ) مألا

 ةبعكلا لثم :ليق ؟اذه نيآف :لئاق لاق نإف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو

 اهنأل ؛ اهيلع لئالدلاب اهيلإ هّجوت اهنع باغ نمو ءاهيلإ ىَّلص اهآر نم
 ناك اهيلع لئالدلاب داهتجا ريغب هسفن يارب اهنع ًابئاغ ىَّلص نإف .لصألا
 ةنسلاو باتكلا ىلع دهتجا نمف داهتجالا كلذكو .ةداعإلا هيلع تناكو .ًابطخ

 ...ًاتطخم ناك ةنسلاو باتكلا ريغ ىلع دهتجا نمو .كلذف

 باتكلا ناك اذإ امك ءلصأ ريغ ىلع هسفن يأرب كلذ لمعي نأ زوجي الو

 باتك فالخ اذهو !هيأرب دهتجي هرمآو لئالدلا كرتي هرمآف ءنيدوجوم ةنسلاو

 .ةيآلا © دْهَرْطَس َْمُكَهوُجُو أوُلَوف ْرُشُك ام ُتيَحَو ) :ىلاعت هلوقل َكَنك هللا

 هنع لوْرَت نم ىلع ةنسلا مث باتكلا لد يذلا ةالصلا ضرف) باب :ةلاسرلا

 :"' (ةيصعملاب هتالص بتكت ال نم ىلعورذعلاب

 تيب ىلإ ةالصلا يف ةلبقلل هلوسر هللا هّجوو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ."”"اهريغ لابقتسا - اهخسن لبق - ّلحيال يتلا ةلبقلا تناكف ءسدقملا

 «448و 47 /ص ءال /ج «بلطملا دبع .د /قيقحتب مألا رظناو 273١١ /ص "/ج مألا )١(

 .عوضوملا اذه يف هتشقانمل ًاصخلم ينم ءلصا ريغ ...لمعي نأ زوجي الو :ةلمجو

 .171 /ص 859 /تارقفلا ةلاسرلا (؟)

 نع مُهَنَّلَو ام سان َنِم ءاَهَفْشلآ ٌلوُقَيَس ) ةرقبلا ةروس نم ١47 /ةيآلا يف ريسفتلا ةلمكت رظنا (9)

 /تارقفلاو 254 و 77 /ص ,577-78 /تارقفلا ةلاسرلا رظناو « 6 اَهْيَلَع أوُناك ىتلآ ْمِهَلَبِق

 .177 /ص 54و 38

 نرد



 (17ةمدقملا :ثيدحلا فالتخا

 رمألا دعب نم هللا هلزني رمألا نآرقلا نم خسانلاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ."”ةيآلا ١54[ :ةرقبلا] © اَهنَضَرَت َهَلَبِق َكَئَيَلَوُلَف ) :َكَك لاقف «ةلبقلا لوح امك .هفلاخي

 ف يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف نم :نآرقلا ماكحأ

 :"' (تاولصلاو تاراهطلا

 هنأ َنوُمَلعَيَل ّستكلا أوُتوأ َنيِذلأ َّنإَو ) :هلوق يف :هللا هحر يعفاشلا لاق

 ينلا نأ - مويلع لزن امي - نودمي :لاقي آلا 0124 ةرتلا ( مهي نم لح

 0 ينعي) .هجرغت هتالصو هتلبق

 :"” (ةلبقلا) باب :رهازلا

 .ةيآلا (ٍماَرَحْلا دِجَسْمْلآَرطَس َكهَجَو ٍلَوَف ) :َكَك هللا لوق :هل هللا همحر يعفاشلا ركذ

 هلوق كلذكو .كهجو هٌجوف .كهجوب لبقأ :يأ «4 َكَهْجَو ٍلَّوق ) :هلوقو .

 .اهلبقتسم : يأ «ةيآلا 4 :ةرقبلا] © اهلَوُم وه ٌُهَهِج و لكِلَو ) :ىلاعت

 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا قحلم ثيدحلا فالتخا رظناو 27”١/ص «ثيدحلا فالتخا )١(

 .147 /ص ,ثيدحلا فالتخا ينزملا رصتخم رظناو 14 /ص ٠١

 َرْطَش َكَهْجَو لَوَف اَهَضَرَ هب ككل ' ءاَمَشلآ ىف َكِهْجَو بلقت ىَرت دق ) :ىلاعت هلوق يهو (؟)

 ُقَحْلآ هنأ َنوُمَلْعَيَل بكل اوُنوُأ َنيِذّلأ نو فرط عكهوُجو اووف زك ام يحوم اَرحلا وجسم

 .[184 :ةرقبلا] ( َنوُلَمَْي اًمَع لِ هَ امو َمِهْيَن نِم

 .50 /ص .١/ج .نآرقلا ماكحأ ()

 .يعفاشلا مالك نم نيسوقلا نيب يذلا (5)

 .157و165 /ص «يرهزألل /يعفاشلا ظافلا بيرغ يف رهازلا (0)

 ايرلا



 (ةيلوتلا» نوكت دقو «لابقإ :انهاه ةيلوتلا :(ىبحي نب دمحأ) سابعلا وبأ لاقو
 .ربدأ اذإ :ىّلو دقو .كهجوب ىنع ربدأ :يأ ءكهجو ىنع لَو :كلوقك ًارابدإ

 هتهجو هؤاقلت :هرطشف «ةيآلا ( ٍماَرَحْلا ٍدِجَسَمْلآ ٌرطش ) :ىلاعت هلوق امأو
 وحن يف ذخأ دق :هانعم رطاش نالف :سانلا لوقو ءوحنلا :رطشلا لصأو .هوحنو

 امك ءانرود لباقت مهرْوُد :يأ ءاننورطاشي موق ءالؤه :لاقيو .ءاوتسالا ريغ

 .انوحن نوحنيو ,مهوحن وحن نحن :يأ ءاننوحاني مه :لوقت
 9 .هفصن :ءيش لك رطشو

 ٍماَرَحْلا دِجْسَمْلآَرطْس َكَهَجَو ٍلَوَف ٌتجَرَح ُثِيَح ْنِمَو ) : هللا لاق
 [144 :ةرقبلا] ''” © َنوُلَمْعَت اَمَع ٍلِفَقِ هنآ اَمَو َكِيَرنِم ُقَحْلَ هَ

 :''' (ةصاخلا ربخ در نم ةياكح) باب :ملعلا عامج باتك :مألا
 ىلإ ةلبقلا يف هجوتلا سانلا ىلع هللا ضرف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ٍدِجَسَمْلَآَرَطَش َكَهْجَو ِلَوَق ٌتِجَرَح ُتْيَح ْنِمَو ) :هناحبس لاقف «مارحلا دجسملا
 ١49-١5١0[. :ةرقبلا] ( ْهَرَطَش ْمُكَموُجُو أولَوَف ) :هلوق ىلإ (ِماَرَحْلأ

 يف اهنأ ىلع بلغألا ناكف «ةلبقلا يف انفلتخاو انرفاس اذإ تيأرفأ :لاق مث
 . ؟انيلع ضرفلا ام .ةهج يف يريغ ىلع بلغألاو «ةهج

 اوأت نمع ةبيغم يهف اهعضوم يف ةرهاظ تناك نإو يهف ٌةبعكلا :تلق نإف
 بلغو .مهنكمأ ام ىلع مهدهَج ةياغ اهل هجوتلا اوبلطي نأ مهيلعف ءاهنع

 ضرفلل ًايدؤم لك ناكو .فالتخالا مهعسو اولعف اذإف .مهبولق يف تالالدلاب
 .هنع بيغملا قحلا بلط يف داهتجالا هيلع ضرفلا نأل ؛هيلع

 (79 /ةرقف ,19 /ص «ملعلا عامج رظناو ,185 /ص «ملعلا عامج باتك 7 /ج مألا (؟)
 دمحم /قيقحت (نانبل - توريب) ةيملعلا بتكلا راد م1980 /ه0٠5١ ىلوألا ةعبطلا «٠44و

 .١4/ص «4/ج «بلطملا دبع 3 /قيقحن مألا قحلف ملعلا عامج رظناو «زيزعلا دبغ دمحأ
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 :" (ناسحتسالا لاطبإ) باب :(اضيأ) مألا
 .باتك هيف ضمي مل ام تيأرأ :لئاق لاق نإو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 باتك ىلع ًاسايق هب ذخؤي نأب ترمأف ؛هيلع اوعمتجا سانلا دجوي الو .ةنس الو
 :ليق نإف .هللا نع هتلمج تلبق «معن :ليق ؟هللا نع َلِبُق :اذهل لاقيأ ةنس وأ هللا
 باتكلا يف دجويفأ :ليق نإف .ةنسلاو باتكلا ىلع هيف داهتجالا :ليق ؟هتلمج ام

 ىلع ضرفو سدقملا تيب ةلبق هللا خسن ءمعن :ليق ؟تفصو ام ىلع ليلد

 .نايعلاب هيلإ هجوتي نأ تيبلا ىأر نم ىلع ناكف «تيبلا ىلإ هجوتلا سانلا

 ؛مارحلا دجسملا رطش ههجو يلوي نأ ؛تيبلا هنع باغ نم ىلع هللا ضرفو
 هّجوتملاو «ةنياعملاب تيبلا باصأ هنأب طيحملا ناكف «مارحلا دجسملا يف تيبلا نأل

 .هيلإ هّجوتلا ًاعم هللا نع نيلباق هنع باغ نمم تيبلا دصق

 باوص نم تيبلا ىري يذلا ةطاحإك ةطاحإ ريغ ىلعو .فّلُك ام ةلمج باوص
 .ةطاحإلا فلكي ملو «تيبلا

 3 ره 2 يل ل -. سا سا ب سس م 5-5

 ٍماَرَحْلا ٍدِجَّسَمْلا َرطش َكَهْجَو لوف تجرح ُثِيَح نو ) دق هللا لاق
 ا” ( َُرْطَط ْمُكَهوُجُو اووف رش ام ُثَيَحَو سي و 52 >7 ا 5

 :"' (ةلبقلا لابقتسا) باب :مألا

 اذإ اوناكف .دجسملاو تيبلا مهل َكَبَك هللا بصنف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 هعم سانلاو .هّلِبْقَتْسُم ىَلص 8 هللا لوسر نأل .تيبلا لابقتسا مهيلعف هوأر

 .د /قيقحت مألا قحلم مألا رظناو 7494-2٠٠0 /ص .ناسحتسالا لاطبإ باتك /جمألا )١(

 ١/. /ص .9/ج .بلطملا دبع

 اَم ُتْيَحَو م اَرَحْلأ ٍدجْسَمْلا َرْطَس َكَهْجَو لَوْ ٌتْجَرَح ُتَيَح ْنيَو ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (1)

 مُهْوَشَت اف مْ اوُمَلَظ تريرذأأ الإ ةَجُح ْمُكيَلَع ساند َنوُكَي الق هَرَطَس ْمُكَهوُجُو أولو رْسُك
 16١[. :ةرقبلا] ( َنوُدَقَْتْمُكَّلملَوَرويلَع ىتَمم ٌميألَو نؤَسْحأَو

 7١١١ /ص ١/ج بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .4 /ص ١/ج مألا (9)

 فواح



 مهيف بكر يتلا لوقعلاو ؛مهل َقَّلَخ يتلا تامالعلاب مهّلدو ؛ةهج لك نم هلوح
 .مارحلا تيبلا دصق :وهو .مارحلا دجسملا دصقو «مارحلا تيبلا دصق ىلع

 وأ« ,ركشل ددجاس وأ ءٍةزانج ىلع وأ «ةلفان وأ ؛ةضيرف لصم لك ىلع ضرفلاف

 امهيف ىلاعت هللا صخرأ :نيلاح يف الإ تيبلا لابقتسا ىرحتي نأ .نآرق دوجس

 ."''ىلاعت هللا ءاش نإ امهركذأس

 :"' (؟تيبلا لابقتسا فيك) باب :(اضيأ) مألا

 :ناهجو تيبلا لابقتساو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 لزنم وأ ءاهدجسم يف ةكمب نمم تيبلا ةيؤر ىلع ردقي ناك نم لكف :ًالوأ
 هنأل ؛ تيبلا لابقتسا بيصي ىتح هتالص هيزجت الف ءلبج وأ ءلهس وأ ءاهنم

 .هتنياعمب هلابقتسا باوص كردي

 نأ هل نكي ملو ؛تيبلا هريغ هب لبقتسي نأ هعسو ىمعأ ناك نإو :ًايناث

 دجي ال لاح يف ناك نإف «هريغ هب هلبقتسي نأ ريغب تيبلا ىري ال وهو ىلصي

 باصا هنأ نم «ملع ريغ ىلع هنأل ؛ ةالصلا داعاو ىَّلِص .هب هلبقتسي ًادحا
 «سمشلاو .موجنلا نم «هللا اهلعج ىتلا لئالدلاب هنع باغ اذإ «ةلبقلا لابقتسا

 ."”...تيبلا ىلإ هجوتلا ىلع ةربخلا لهأ هب لدتسي امم ءاهريغو حايرلاو ءرمقلاو

 ًاعوطت بكارلا رفاسملا ةالص -ب .ودعلا لاتق ةلاح يف ديدشلا فوخلا -! :امه ناتلاحلا )١(

 .97و 945/ص ء١/ج مألا رظناو «الفن)

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو :؟تيبلا لابقتسا ةيفيك ناونعلاب دوصقملا و 4 /ص ١/ج مألا (0)

 .١١7/ص ء”؟ /ج بلطملا

 مألا رظناو «بابلا كلذ يف ةيهقفلا ماكحألا ليصفت يف اهدعب امو 4" /ص . ١/ج مألا (5

 .١١5/ص ١؟/ج بلطملا دبع .د /قيقحت

 سرح



 : (ناسحتسالا لاطبإ) باب :(اضيأ) مألا
 :ىلاعت هللا لاق :ليق ؟تيبلا ىلإ هجوتي مبف ليق نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 [41/ :ماعنألا] « رخَْبلَو ِرْبْلا ٍتَمْلَظ ىف اني أوُدََببِل ٌموجنلا ْمُكَل َلَعَج ىِذّلاَوهَو )

 تناكو «ةيآلا [١؟ :لحنلا] 64 َنوُدَتََي مه مجئلآبَو سَسَلَعَو ر/ :لاقو هقيآلا

 امم ًامجنو ءأرمقو ءًاسمشو .ءضرألا نم اهعضاوم نوفرعي ًالابج تامالعلا

 تيبلا دصق ىلع لدت «ءاوملا ىلع اهباهم نوفرعي ًاحايرو ءِكّلَملا نم نوفرعي
 نِمَو / :لاقف مارحلا دجسملا رطش ىلع لئالدلا بلط مهيلع لعجف «مارحلا

 اووف رُثنُك اَم ُْتْيَحَو "م اَرَحْلا دجتملا َرْطَش َكَهْجَو لَوَف َتْجّرَح ْتْيَح
 .ةيآلا 6 دُهَرْطَس َمُكَموُجُو

 بلطب .هرطش مههوجو ةيلوتب مهرمأي نأ َكَك هللا نع ًالوقعم ناكو
 ىلع رطخ الو .مهبولق يف حنس امب الو ءاونسحتسا امب ال .هيلع لئالدلا
 ًالوقعم ناكو ءىدس مهكرتي الأ ىضق هنأل ءمهل هللا اهلعج ةلالد الب مهماهوأ

 نأ مهل لعجي مل نأ .هنيع مهنع بيغو .هرطش اوهجوتي نأ مهرمأ اذإ هنأ هنع

 .هيلع ةلالدلا بلطب هل نيدصاق ال اوؤاش ثيح اوهجوتي

 :"' (9نايبلا فيك) باب :ةلاسرلا

 ِراَرَحْلآ ٍدجْسَمْلآ َرطَط َكَهَجَو لق ٌتْجّرَح ُتْيَح َنِيَو ) :هناحبس لاقو
 7 م 7 .ءم ع ماو «ر و

 .ةيآلا ( ٌةَجُح َمُكيَلَع ِساّنلل َنوُكَي المل مُهَرْطَس ْمُكَموُجو أولَوَف ريك ام ُتَيَحَو

 40و594/ص ملعلا عامج رظناو .ناسحتسالا لاطبإ باتك . ”544٠-0/ص ا//ج مألا )١(

 .ل1و 7١ /ص 9 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «410و474 /ةرقف

 148و5ا/و55 /مقر تارقفلا هنايب قبس ام رظناو .114و77” /ص 569١و "514 /ةرقفلا ةلاسرلا هه

 .7 14 /ص

 فراي



 دجسملا نيع نع اوباغ اذإ هؤانث لج مهلدف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .مهيف بكر يتلا لوقعلاب .هنم مهيلع ضرف امم .داهتجالا باوص ىلع مارح لا

 دجسملا نيع نود مهل بصن يتلا تامالعلاو ءاهداضأو ءايشألا نيب ةزيمملا

 ."'هرطش هجوتلاب مهرمأ يذلا مارحلا

 رطش هجوتلاب داهتجالا مهيلع ضرفف :ىلاعت هللا همحر ٍيمفاشلا لاقو

 نيليازم ريغ نيدهتجم اوناك ام اوناكف .تفصو امب هيلع مهّلد ام ؛مارحلا دجسملا

 اوُلصي نأ مارسحلا دجسملا نيع مهنع باغ اذإ مهل لعجب مو هؤانث لج هرمأ
 7" اوؤ ءاش

 ل يناعملاو ريسفتلا نم - يمفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :تارقلا ماكحا

 :"' (تاولصلاو تاراهطلا

 كو لوف تجرح يح نمو ) :لاعت لوف ينو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 هل سس كد ول 5 7 أوف ريتك اَم ُتيَحَو ٍماَرَحْل , روس لح -

 5 سَ ٌةجح َمُكيَلَع

 الإ ةنيدملا نم مارحلا دجسملا اولبقتست ال :- ملعأ هللاو - كلذ يف ليف

 نولبقتست متنكف - نميلا دجن ةهج نم متئج نإو ءسدقملا تيب نوربدتسم متنأو
 مكتدارإ نأ ال ؛مارحلا دجسملا متلبقتسا - سدقملا تيبو «مارحلا تيبلا
 «مارحلا دجسملا لابقتساب هومتلبقتسا نإو .ءسدقملا تيب تيب (مكتهجو مكدصق)

 نكلو .ةلبق نوكَي نأ ةدارإ ال فءاروو هنود ام نولبقتست كلذك مدت الو

 .ةيلاتلا ةرقفلاب تدرو دقف "84-5 /ص ١١4-١١١ /تارقفلا ةلاسرلا رظناو )١(
 .؟4 /ص 54 /ةرقف ةلاسرلا (؟)
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 ."”هكريغ ةلبق لابقتسا يف «ةيآلا 6 ٌةَجُح َمُكيَلَع ساَنلِل َنوُكَي اَلَعِل ) :ليقو

 ىَّلص مارحلا دجسملا ىلإ © هلوسر هللا لوح املف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 نم ىلص دقو «ةبعكلا هجو ةهج نم بابلا يلي امم هتالص رثكأ 2 هللا لوسر

 نم اهئارو ام نيربدتسم ءاهلك اهيلبقتسم ةبعكلاب نيفطصم هعم سانلاو اهئارو
 ."”مارحلا دجسملا

 هه

 « ٍماَرَحْلا دِجَسَمْلآ َرَطَس َكِهْجَو ٍلّوق ) :َدَْك هلوقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام ضعبب هيلع لدتساو .برعلا مالك يف دحاو :هتهجو هؤاقلتو هرطشف .ةيآلا

 ."' ةلاسرلا باتك يف

 :عيبرلا انربخأ «سابعلا وبأ انربخأ .ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 َتِجَّرَح ُتْيَح ْنِمَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ
 رودس د + موون هم نش ل وهل 001 20 0 رى ا

 .ةبآلا

 .هرطش مههوجو اولوي نأ :اوناك ام ثيح مهيلع ضرفف

 كنأ فورعم ءاذك رطش دصقأ :تلق اذإ .برعلا مالك يف هتهج :هرطشو

 (هتهجو هؤاقلت) كلذكو :اذك سفن دصق :ىنعي «'*' اذك نيع دصق دصقأ :لوقت

 .ةفلتخم ظافلأب تناك نإو .دحاو ىنعمب اهلكو .هتهجو هءاقلت لبقتسا :يأ

 538 /ص .١/ج .نآرقلا ماكحأ )0(

 .١7و58و“ا//ص ء١/ج .نآرقلا ماكحأ (؟)

 .4-5"7/ص 1١١5-1١١ /تارقفلا ةلاسرلا (*)

 ءم1941/ ه١ 151/ ةيناثلا ةعبطلا . "55/ص .دصق :ةدام :يدابآزوريفلل /طيحملا سوماقلا (4)

 عمجم / طيسولا مجعملاو «ةلاسرلا ةسسؤم بتكم /قيقحت (نانبل - توريب) ةلاسرلا ةسسؤم

 نيمألا فارشإب (ايكرت - لوبنطسا) ةيمالسإلا ةبتكملا ةيناثلا ةعبطلا ءا/لا"8 /ص ةيبرعلا ةغللا

 .روكدم ميهاربإ /د عمجملل ماعلا
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 :ةبذث نب فام لاق

 ورمع ّرطش ُةلاسرلا ينغت امو ًالوسرارْمَع ٌعلِبم نمالا

 :ةّيؤج نب ةدعاس لاقو

 ميمت ىنب رطش سيعلا ٌرودص يميقأ :عابلز مأل لوقأ

 :يدايألا طيقل لاقو

 ًاعطق مكاشغت ٌمَلظهل لوه مكرغث رطش نم مكلظادقو

 :رعاشلا لاقو

 ٌروُسْحَم نينيعلا رص اهَرطشف اهُرِماحُم ًءاد اهب '" ريسعلا نإ
 .اهتهج ءاقلت :اهوحنو نينيعلا ٌرِصب اهءاقلت ديري :"'' هللا همحر يعفاشلا لاق

 نيع دّصَق :ءيشلا رطش نأ نيبي - مهراعشأ نم هريغ عم - هلك اذهو

 ًابْيغم ناك نإو ؛(هيلإ بيوصتلا :يأ) باوصلابف :ًانياعم ناك اذإ ؛ءيشلا

 .هيف هنكمي ام رثكأ كلذو ءهيلإ هجوتلاو داهتجالابف

 ةيآلا © ٌةَجُْح َمُكَيَلَع سالل َنوُكَي الَعل ) :ليقو :"” هللا همحر يعفاشلا لاق

 اهريغ ىلإ اهيلع متنك يتلا مكتلبق نع مكليوحت يف ليقو ءمكريغ ةلبق لابقتسا يف
 .- ملعأ هللاو اهيف ليق ام هبشأ اذهو -

 مجعملاو ؛0554 /ص ء.طيحملا سوماقلا .اهودع يف اهبنذ تعفر وأ «للذت مل ىتلا ةقانلا :ريسعلا )١(

 ىفانلقن ام طبضألاو أطخ اذهو بيسعلا نآرقلا ماكحأ يف تدرو دقو 5٠١ /ص «.طيسولا

 .(رطش) و (رسح) ةدام برعلا ناسلو .(شماهلاو نتملا) "5 /ص «ةلاسرلا رظنا

 ١,. /ص .١/ج نآرقلا ماكحأ (؟)

 .55/ص ١« /ج نآرقلا ماكحأ ()
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 انِجَياَْمُكَيَلَع أوُنَتَيَمُكعَي ًالوُسَر ُكييِف اَنلَسْرَأ آَمُك ) :6 هللا لاق
 ووك مَ ام مكي ةَمكلآَو تكلا ْمُكُملُْيو ُْكِقَُي

 [1 :ةرقبلا ''' © َنوُمَلَعَت

 :'''هيبن ةنس عابتا هباتك ب هللا ضرف نايب :ةلاسرلا

 ًالوُسَر مكيف اَئلَسَرَأ آَمك ) :هؤانث لج لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مُكُمِلعُيَو ةَمكِفََو َبتكلا ْمُكُملطُيَو ْمُكِظَرُيَو اسيا ْمُكِدَع أوُلَي ْمُكنَي
 .ةمكحلا ركذو (نآرقلا وهو) باتكلا هللا ركذف «ةيآلا © َنوُملَعَت اوُنوُكَت َمَل ام

 .هّللا لوسر ةنس :ةمكحلا :لوقي نآرقلاب ''ملعلا لهأ نم ىضرأ نم تعمسف

 ركذو «ةمكحلا ُهْنَعِبِتْأو ركذ نآرقلا نأل ؛ -ملعأ هللاو- لاق ام هبشي اذهو

 لاقي نأ -ملعأ هللاو- زجي ملف ,ةمكحلاو باتكلا مهميلعتب هقلخ ىلع ُهَنَم هللا

 .2 هللا لوسر ةنس الإ انهاه ةمكحلا

 مّنحو ءهلوسر ةعاط ضرتفا هللا ّنأو هللا باتك عم ةنورقم اهنأ كلذو

 ةنس مث هللا باتكل الإ ضرف :لوقل لاقي نأ زوجي الف .هرمأ عابتا سانلا ىلع

 ."' هب ناميإلاب ًانورقم هلوسرب ناميإلا لعج هللا نأ نم انفصو امل .هلوسر
 مث .هّماعو هصاخ ىلع ًاليلد دارأ ام ىنعم هللا نع ةنيبم هللا لوسر ةنسو

 ."”هلوسر ريغ هقلخ نم ٍدحأل اذه لعجي ملو ءهايإ اهعبتأف هباتكب اهب ةمكحلا َنَرَق

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 .7"/ص «.؟ 1457 /ةرقفلا ةلاسرلا (؟)

 .ل8/ص ؟1-١65؟0!؟ /تارقفلا ةلاسرلا (*)

 .9/ص .'؟65ا/ /ةرقفلا ةلاسرلا (5)
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 ٍلومألا َنِم م صقَتَو عوجلاو ٍفوَحأ ني ّىشب , مُكَنَوْلَتَتَلَو ) :كَك هللا لاق

 ١66[ :ةرقبلا] 004 دريل فو ا

 ل يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 :"' (ةقرفتم تايآ

 نب دمحم تعمس :لاق ؛(يملّسسلا نيسحلا نب دمحم) نمحرلا دبع وبأ انربخأ
 عيبرلا تعمس :لوقي .يطالخلا دمحأ نب رفعج تعمس :لوقي «ناذاش نب هللا دبع

 ٍفَوَلَك َنِم ءئشب مُكنَوَلَبَلَو ) :كك هللا لوق نع يعفاشلا لئس :لوقي ناميلس نبا

 .ةيآلا (« تريربّصلآ رْشَمَو ِترمّتلاَو سفنألاو ٍلاومألا َنِم ص قَنَو عوجلأو

 .ودعلا فوخ :فوخلا :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ناضمر رهش عوج :عوجلاو
 .تاوكزلا :لاومألا نم صقنو

 .ضارمألا :سفنألاو

 .تاقدصلا :تارمثلاو

 .اهئادأ ىلع :نيرباصلا رشبو
 08 هلآ رياعش نِم ةَوَرَمْلاَو افّصلا نإ ) :كََع هللا لاق

 0 (هتعباتمو ءوضولا ميدقت) بايب :مألا

 نِم ةَوْرَمْلاَو افّصلآ نإ ) :كبك هللا لوق يف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا أدب امب أدبن » :لاقو افصلاب ك# هللا لوسر أدبف «ةيآلا © هلآ رياعش

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 ."9 /ص .١/ج ؛نآرقلا ماكحأ (؟)

 َحاَنُج اَلَق َرَمَثَعآ وأ َتيَبْلآ ٌجَح ْنَمَق هلا رآَعَش ني ةَورمْلآَو افصل نإ ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (*)

 .[104 :ةرتبلا] 6 ُْدِيِلَع ةاَش هلأ نق اريَح َعّوَطَت نَمَو اَمِهِب تَوطَي نأ ِهّيَلَع

 .59 /ص .؟ /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ٠" /ص ء١/ج ءمألا (4)
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 نوكي ىتح '"” ًافاوط ىغلأ ةورملاب أدب ول هنأ ًافالخ ملعأ مو .ثيدحلا "'« هب
 يمر :يأ) ةرخآلاب أدب نإ (راجحلا يمر :يأ) رامجلا يف انلق امكو ءافصلاب هؤدب
 نإ و ءاهدعب نوكت ىتح داعأ .(ىرغصلا ةرمجلا :يأ) ىلوألا لبق (ةبقعلا ةرمج

 .داعأ تيبلاب فاوطلا لبق ةورملاو افصلاب فاوطلا أدب

 :"' (ءوضولا ةنس) باب :ينزملا رصتخم

 :َكلك هللا لوقب جتحاو «ةالصلا داعأو ؛هئوضو نم ءالولا ىلع ىنبف عجر «(وضع

 :لاقو افصلاب 6 هللا لوسر أدبف «ةيآلا 6 ِهلأ ريآَعَس نِم ةَوْرَمْلاَو افّصلآ نإ )

 .ثيدحلا « هب هللا أدب امب أدبن»

 4 يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ
 2 (تاولصلاو تاراهطلا

 :نائيش ءوضولا يف ئضوتملا ىلع نوكي نأ - ملعأ هللاو - هبشأف «هب هللا أدب

 .هنم هب كلي هلوسر مث هللا أدب امب أدبي نأ ١-

 .هب رِمُأ ام لامكإ ىلع يتأيو -؟

 .(هب هللا أدب امب أدبأ) ظفلب هيفو ليوطلا رباج ثيدح نم )١5١8( ملسم هاور )1١(

 امئإو ءفاوطلل رود وأ طوش ةملك لامعتسا هركي يعفاشلا مامإلا نأل .يعسلا نم اطوش :يأ (5)
 طوش لاقي ال باب 176/ص «؟ /ج مألا رظنا ةيآلا يف درو امك ًافاوط / طوش لك يمسي

 .روداالو
 ." /ص «ينزملا رصتخم (9)

 .40و 14 /ص .١/ج ءنآرقلا ماكحأ (:4)
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 أدبف «ةيآلا © هلأ رياَعَس نِم ةَوْرَمْلاَو افّصلآ َّنِإ ) :كك هللا لوقب ههئبشو

 .ثيدحلا « هب هللا أدب امب أدبن» :لاقو افصلاب هللا لوسر

 نم يعفاشلا مامإلا نع لبنح نب دمحأ مامإلا ىور ام :هبقانمو يعفاشلا بادآ

 00 لئاسملاوراثآلا

 «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع ينربخأ .دمحم وبأ انربخأ ,نسحلا وبأ انربخأ
 :لوقي يبأ تعمس لاق

 وضعب ئضوتملا أدب اذإ :(ةفينح يبأ باحصأ :ىنعي) مهيلع يعفاشلا لخدأ

 اولاقف «ةيآلا 6 هلأ ر ياَعَس نِم ةَوْرَمْلاَو افّصلآ ّنِإ ) :َكك هللا لاق :لاقف وضع نود

 .طوشلا كلذ ديعي افصلا لبق ةورملاب أدب اذإ :(ةيفتح يبأ باحصأ :ينعي)

 نسحو هيف همدقتو ؛يعفاشلا هقف ىلع هب لدتسي ام :يعفاشلا بقانم
 :'"'”هطابنتسا

 :لاق يمرادلا دمحم نب نيسحلا ينربخأ :لاق ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 يف لبنح نب دمحأ نب هللا دبع ينربخأ :لاق دمحم نب :ىنعي نمحرلا دبع انربخأ

 ." همامتب ثيدحلا قاس مث ... :لوقي يبأ تعمس لاق «هباتك

 لامعأ بيترت نم .ءوضولا لامعأ بيترت ةلأسمب ىعفاشلا ذخأ :تلق

 قايس نم ةورملاو افصلا نيب يعسلا ةيادب ىلع هسايقو «ةيآلا يف دراولا ءوضولا
 نم اند امدنع كلذو «هلعفو له ينلا لوقب ةنسلا نمو .ءكلذك (ينآرقلا) مظنلا

 اوؤدبا» :لاقو ؛ةيآلا 4 ِهَّلآر ياَعَس نِم َةوْرَمْلاَو افّصلآ َّنِإ ) :ةيآ أرق هَّجَح يف افصلا

 (نانبل - توريب) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط ,.7١1/ص يزارلل / هبقانمو يعفاشلا بادآ )١(

 .قلاخلا دبع ىتغلا دبع /خيشلا قيقحت

 .1709-850/ص .١/ج «يقهيبلل / يعفاشلا بقانم (؟)
 .(ةقباسلا ةرقفلا) يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ يف ركذ امك :يأ (9)
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 روهمجلا بهذم وهو .''' هيلع ّيِقرف افصلاب هيعس أدب مث .« هركذب هللا أدب امب
 ."”(هنع ةياور يف ءاطعو «ةفينح يبأ باحصأو ءدمحأو .كلامو .يعفاشلا)

 ِراَهْتلآَو ٍلْيْلاِ ليْخَآَو ضّرألاَو ٍتوَمَّسلَأٍقلَح ىف نإ ) :كق هللا لاق

 7( نوُلِقَعَي ) :هلوق ىلإ ( سات ٌعَفمَي امي رْخَبْلا ىف ىرَجت ىلا كفل

 :'' (فوسكلا ةالص) باتك :مألا

 ًادوجس اهعم ركذي ملو .تايآلا دلك هللا ركذف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 هرمأ لمتحاف .هل دجسُي نأب رمأو ءامهل دجسُي الأب رمأو ءرمقلاو سمشلا عم الإ
 سمشلا يف ثداح دنع ةالصلاب رمأي نأب ءرمقلاو سمشلا ركذ دنع هل دجسُي نأ

 ام ةدابع نع ىهن امك ءامه دوجسلا نع ىهن امنإ نوكي نأ لمّتحاو هرمقلاو

 سمشلا فوسك دنع هلل ىَّلِصُي نأ ىلع 8 هللا لوسر ةنس تّلدف .هاوس
 :نيينعم كلذ هبشأف ءرمقلاو

 .كلذ يف نافلتخي ال امهفوسك دنع ىَّلصُي نأ :امهدحأ

 اهب رمأ امك ؛ةالصلاب امهريغ يف تناك ةيآ لك دنع رمؤي لأ :امهيناثو

 يف ةالصلاو «ةالص تايآلا نم ءيش يف ركذي مل ىلاعتو كرابت هللا نأل ءامهدنع

 .اهالص نمل ةطبغو «ىلاعتو كرابت هلل ةعاط لاح لك

 :يئاسنلا ةياور يفو ”71١ /ص «١/ج «ءريثك .نبا ريسفت يفو ه1: /ص 2١ /ج «يبطرقلا ريسفت قلد

 .« هب هللا أدب امب اوأدبا

 .(شماهملا) ١١7 /ص يزارلل / هبقانمو يعفاشلا بادآ رظناو (؟)

 ىلا ِكلُفْلَو ٍراَهلآَو ليل ٍفَلَيْخاَو ضرألاَو تَوّمَسلأ ٍقلَ ىف َّنِإ ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا ()

 انيِف بو اهْوَم َدْعَب ِضَرألآ هب اَمْحَأَف آم نم ِءَمَسلَآَنِم هلأ َلْرْنأآَمَو سائل ٌعَقَي امي رْحَبْلا ىف ىرْجَت

 « َنوُلقْحَي ِرْوَقْل وسَيآَل ضَرألآو ِءآَمَسلَآ َنْيَب رْخَسُمْلا باَحَسلَأَو حرا ٍفيِرْصَتَو د لك ني

 ١١4[. :ةرقبلا]

 .077 /ص ./ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .1 57 /ص ١/ج مألا (:4)

 نلت



 .ةعامج ةالص رمقلاو سمشلا فوسك دنع ىّلصيف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .اهريغ تايآلا نم ءيش يف كلذ لعفُي الو

 * يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 :''' (تاولصلاو تاراهطلا
 .ًايفرح مالا يف درو ام هيف لقن دقو

 :"' (ديحوتلا لئالد ف - يعفاشلا - هنع رثؤي ام) باب :يعفاشلا بقانم
 رشبو - هللا همحر - يعفاشلا نيب راوحلا ةصق هبقانم يف ىقهيبلا دروأ

 ؟دحاو ىلاعت هللا نأ ىلع ليلدلا ام ينربخأ :رشب هل لاقف ؛يسيرملا

 كملكأف صاوخلا ناسل نم كردت ام ءرشب اي :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقف

 ليلدلا تنأ ثيح نم كرادقم ىلع كبيجأ نأ نم يل دبال هنأ الإ ؟مهناسل ىلع

 :هيلإو هنمو هب هيلع

 .دحاو هنأ ىلع ليلد :ًادحاو كرحلا ناك اذإ تّوصملا نم تاوصألا فالتخاو -

 يف هبيكرت ىلع ماودلا تاقفتم ءدحاو دسج يف تافلتغ "'نارين عبرأو -

 .دحاو هنأ ىلع ليلد :لكشلا ةماقتسا

 .48و 97 /ص ١/ج نآرقلا ماكحأ )١(

 4/ج يناهفصألل / ءايلوألا ةيلح رظناو. 1٠ 744-0/ص ١/ج يقهيبلل / يعفاشلا بقانم (؟)

 8١-85. /ص

 رانلا -" .بضغلا ران -؟ .ةوهشلا ران ١- :ناسنإلا ندب يف ىتلا ةعبرألا نارينلا دصقو ()

 ةيهاملاب ةفلتغ نارين ةعبرأ هذهف .ةايحلا رمأ اهب متي ىتلا رانلا -4 .ةيذغألا مضه يف ةرثؤملا

 يهو ؛:ةاصوصخملا اهتعيبطو اهتفص ىلع اهنم دحاو لك «ناسنإلا ندب يف ةعمتجم اهنأ مث

 ءاهنيابتو اهفالتخا عم اهنأ مث ءاهيلإ ةجاحلا تقو الإ رهظت ال ء.ناسنإلا ندب يف ةنماك
 بقانم ءدسجلا كلذ ةماقتسال ةبجومو «ناسنإلا ةحلصم ليصحت ىلع ةنواعتم ةقفاوتم

 .(شماحلا) ٠٠: /ص 2١ /ج ءيعفاشلا
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 حالصإ ىلع تافْلَوُم .لاكشأ ريغ دادضأ نيقفاخلا يف تافلتخم عئابط عبرأو -
 .دحاو هنأ ىلع ليلد :لاوحألا

 ِكلْفْلَآَوٍراَهَكلََو ٍلْيْلأ ف لَيْخاَو ضرألاَو ِتَويَمَسلَأ ٍقَلَح ىف َّنِإ ) :ىلاعت لاق
 هب اَمَحَأَف آم ني ٍءاَمَسلآ َنِ هلأ لَرنَأ آَمَو َساّنلآ ُعَممَي امي رخبْلا ىف ىرْجت ىتل
 ِرْخَسْمْلا ٍباَحّسلآَو حّيَرلا ٍفيِرْصَتَو ٍةبآَد لك نِم ايف َّتَبَو اَْوَم َدْعَب ضْرألا
 هللا نأ ىلع ليلد :كلذ لك «ةيآلا 6 َنوُلقْعَيِمْوَْل سيل ضّرألاَو ٍءاَمَسلآ نب
 .هل كيرش ال دحاو

 (”:ءالبنلا مالعأ

 ىلإ عجرا :ىلاعت هللا همحر ينزملا هذيملتل ةرظانم دعب : هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « ضرألاَو تَوّمَسلآ ٍقَلَح ىف َّنِإ ) :هلوق ىلإو ءهلل

 لاق .كلقع هغلبي مل ام َمْلِع فّلكتت الو «قلاخلا ىلع قولخملاب لدتساف
 ٠ْ .تبتف :- ينزملا -

 ىلإ ( ٍريزنِخْلأ َمَحَلَو َمدلَوَةَتيَمْآ ْمُكيَلَع َمَرَح اَمْنِإ ) :كو هللا لاق

 "7 ( ُدريِحَرَروُفَغ ) :هلوق
 :" ' (ةرورضلاب لحي ام) لصف :مألا

 ةَتيَمْلَآ ُمُكَيَلَع َمّوَح اَمْنِإ ) :ىلاعت هللا لاقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « ٍريِنِخْلآ َمَحَلَو مدل

 )١( /ج يهذلل /ءالبنلا مالعأ ريس ٠١ ”؟/ص 9

 هلأ رتفِل ب ٌلِهَأ آمَو ريزيخلآ َمحَلَو مدل َةَعيَمْلآ ْمُكحَيَلَع مّرَح اَمنِإ ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (؟)
 ا :ةرقبلا] ( ُديِحَرروُقَع آن يَ من آلف ٍاَع او ابي ٌرطْضَآ ِنَمَ

 501؟و١50/ص 57 /ج بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 505 /ص ١1/ج مألا (9)

 ؟ ا



 هريزنخ محلو مدو ةتيم نم مّرح ام لحيف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةروف دسي ءيش الو .هعم هيف ماعط ال ءعضوملاب نوكي لجرلا :رطضملاو

 غولب نع فعضيف ًايشام نوكي وأ لتعي وأ .هرضيو هفعضي وأ «توملا فخي

 ررضلا نم ىنعملا اذه يف ام وأ ؛هتباد بوكر نع فعضيف ًابكار وأ ديري ثيح
 ريغ مّرحلا نم برشي كلذكو .مّرحلا نم لكأي نأ هلف هلان اذه ّيأف «نيبلا

 ام ىلعف ءامهعمج وأ ءبرش نإ هبراشو «لكأ نإ هلكآ لكأي نأ ىلإ ّبحأو

 «ىوريو عبشي نأ هيلع مرحي نأ نيبي الو .ةوقلا ضعب هب غلبيو فوخلا هنع عطقي
 .ةرورضلاب هنع لاز دق ميرحتلا نأل ؛ هنود هأزجأ نإو

 ررضلا ىلإ ذئنيح هتزواحجم نأل «هتزواجم هل سيلف يرلاو عبشلا غلب اذإو

 .عفنلا ىلإ هنم برقأ

 .يرلا كلذكو «ةرورضلا دح نم هغولب يف جرخ دقف عبشلا ىلإ غلب نمو

 هنع ىنغلا دجو اذإف .هيلإ رطضا ام ةتيملا نم هعم دوزتي نأ سأب الو

 لح امنإ ءاهنمث هل لحي مل .هنم اهءارش دارأ ًارطضم يقلف ةتيم هعم دوزت ولو
 .اهنمث ال هندب ىلع نيبلا ررضلا عنم اهنم هل

 :" (فوخ الب ةالصلا هلثم فر صقت يذلا رفسلا) لصف :(اضيأ) مألا

 دبعلاو .حيحصلاو ضيرملا رصقلا يف ءاوسو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 رفاس نم امأف «ىلاعت هللا ةيصعم ريغ يف ًاعم اورفاس اذإ ركذلاو ىثنألاو ءرحلاو

 .570وا”5 4 /ص ا” /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .180و184 /ص ء١/ج ءمألا )١(
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 دبعلا وأ ءضرألا يف دسفي وأ ءًاقيرط عطقي وأ .دهاعم وأ ."'' ملسم ىلع ًايغاب

 ىنعملا اذه لثم يف ام وأ «”"”همزل اقح عنميل ًابراه لجرلا وأ .هديس نم أقبآ جرخي
 ْنأل ؛ اهألص ةالص ّلك داعأ رصق نإف ءرصقي نأ هل سيلف ةيصعملا نم هريغ وأ

 : ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ ءًايصاع نكي مل نمل ةصخرلا تلعج امنإو .ةصخر رصقلا

 ىلع حسمي ال اذكهو «ةيآلا 4 ِهيَلَع َمْنِإ آلَ ٍداَع اَلَو ْعاَبَرَيَغ ٌرُطْضَآ ِنَمَق )

 ةلبقلا ريغ ىلإ يّلصي ال اذكهو :ةيصعم يف رفاسم ةالصلا عمجي الو «نيفخلا
 .ىلاعت هللا ةيصعم يف هرفس ناك نمع ففخي الو «ةلفان

 :"' (رفسلا 4 عمجلاو رفاسملا ةالص) باب :ينزملا رصتخم

 الو ءرصقي نأ ةيصعم يف رفاس دحأل سيلو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيصعم يف هرفس نم ىلع فيفخت الو .داعأ لعف نإف رفاسملا حسم حسمي

 4 يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 :' (تاولصلاو تاراهطلا

 .””ةنسلا يف :ةيصعم ريغ يف جرخ نمل رصقلاو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام قاس مث ...ملسم ىلع ايغاب جرخ نم امأف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 :يقهيبلا دازو ةقباسلا ةرقفلا مألا يف درو

 ةبغر ناك اذإ ؛هنع ىهنأو ءرصقلا كرت هركأو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .""ةيصعم ريغ يف جرخ نمل ىنعي .هيف ةنسلا نع

 )١( /ج «رظنا . ...ًايغاب جرخ نم امأف :نآرقلا ماكحأ يف ١ /ص 88.

 .88/ص ١ /ج ءرظنا . ...همزل الام عنميل ًابراه :نآرقلا ماكحأ يف (؟)
 .7 5 /ص «ينزملا رصتخم (0

 .15و88/ص ١/ج نآرقلا ماكحأ (:)

 ١184. /ص ء١ /ج مألاو ةقباسلا ةرقفلا رظنا , ...ضيرملا رصقلا يف ءاوسو :مألا يف (4)

 .44/ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ (5)

 يا



 ("' (بارشلاو ماعطلا و حئابذلاو ديصلا ب هنع رثؤي ام) لصف :نآرقلا ماكحأ
 هرم

 .ةيآلا 4 ٍريِزِخْل َمْحَلَو م ٌدلآَو َدَتْيَمْل ْمُكِلَع مرح اَمْنِإ 7 :ىلاعت لاقو

 دوُفَع هللا َنإَف مْ فناَجَعُم َرْيَغ ٍةَصَمْحَن ىف ٌرطْضَآ ِنَمَف ) :مّرُح ام ركذ يف لاق

 .ةيآلا [7" :ةدئاملا] 2 يح

 :لقعلا ريغي ال ام - مّرُح ام لكو «ريزنخلا محلو ةتيملا نم مّرُح ام لحيف

 .رطضملل - رمخلا نم

 "” ( ٍبَِمْلآَو ِقرَْمْل لبق ْحُكَهوُجْو اوُلوُم نأٌريلأ سيل ) :ك هللا لاق

 :"' (هدلول لجرلا ةيطع) باب :ثيدحلا فالتخا

 لاملا ءاطعإ ىلع .- هؤانث لج - هّللا دمح دقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىِوذ ءِهَبُح ْلَع َلاَمْلَأ َىاَءَو ) :َديك لاقف ءامهب رمأو ريخلا هوجو يف ماعطلاو

 [4 :ناسنإلا] 6 اُميتَيَو اًئيكَسِم ) :َكك لاقو «ةيآلا © َنيكَسَمْلَاَو ئَمَتَيْلاَو '_رَرُقْل

 )١( /ص .37 /ج «نآرقلا ماكحأ 95-9١.

 نم ربل ٌنكَلَو ٍبرغَمْلاَو ٍقِرْشَمْلا َلَبِق ْمُكَهوُجُو اوُلَوُت نأ يلا َسْيَل ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (؟)

 فيقْلا ىوُذ ِيَبُْح ْلَع َلاَمْلَأ َىاَدَو َنسيِرْلاَو بتكْلاَو ةَكِيِلَمْلاَو رجآلا ٍمْرَيلاَو هاب َنْماَ

 َتوُفوُمْلََو ١ ةركزلا َقاَدَو َةَْلّصلَ َماَقَأَو ياقَرلآ ىفَو َنيِلباَّسلَأَو ٍليِبَسلأ َنِبآَو نيكدَسَمْلآَ ئىَسَتَيْلاَو

 ُمُه َكِنَلْوأَو اوُقَدَص َنيِذلا كيتو "سبل َنِِحَو اصلا ِءآَسأَبْلا ىف َنيِرِدَّصلَو | أوُدَهنَع اًذإ ! َمِهِدْهَعِب

 .[11/ال :ةرقبلا] © َنوُقتُمْلا

 2318و ”"45/ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو .18١١/ص .ثيدحلا فالتخا ()

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا قحلم ثيدحلا فالتخا رظناو .514/ص ينزملا رصتخم رظناو

 .15؟و١16/ص ءا/ج



 ْيِداَو روُعَطَفَي اَلَو ةَريبك الو َةَريِغَص ٌةَقَفك َروَقِفَمُي اَلَو ) :كي لاقو «ةيآلا

 )0 1 ىه انيف تفدضلا أوُدَتُت نإ : ليك لاقو «ةيآلا 00 2 مه َبيح لإ

 آلا "7 4 َتروُبُت امم أوُقِفَُت ٌمَح َريْلا أولاتت نل ) :َكَبك لاقو (ةيآلا

 نأ كلذو ءدلولا نم برقأ الف «ىبرقلا يوذو نييبنجألل كلذ زاج اذإف
 هكلم عطقو هدلو هعنم دقف ًايبنجأ وأ .هدلو ريغ هتبارق اذ هلام ىطعأ اذإ لجرلا

 نود هدلو ضعب هيطعي نأ ًادومحم ناك اذه ىلع ًادومحم ناك اذإف .هسفن نع

 .مهلك مهعنم نم لقأ هلام نم جرخأ ام مهضعب عْنَمو ءضعب

 ةبارقلا نإف هرب يف مهنم ّدحاو رّصقي الئل ءمهنيب يّوسي نأ هل بحتسيو
 .ءادعبلا ديري :عيبرلا لاق .“” ةداعبلا سفنت مل ام ًاضعب اهضعب ْسْفْنَ

 نب مصاع  رمع ةفيلخلا لضفو ءلحِني ةشئاع 5 ركب وبأ لّضف دقو

 .موثلك مأ دلو ه# فوع نب نمحرلا دبع لضفو .هايإ هاطعأ ءيشب رمع

 - ةبه بهو نم نأ تمعزل هدلول بهو اميف دلاولا الإ بهو اميف عجري نأ

 يف عجري نأ بهاولل نكي مل ةبحلا تّضِيبُقو - هبيثتسي ال وأ هلثم هبيثتسي نمل

 )١( /ةيآلا ةبوتلا ةروس نم ١7١

 717/١ /ةيآلا ةرقبلا ةروس نم (؟)

 947 /ةيآلا نارمع لآ ةروس نم (*)

 وأ نئاعلا :سفاّئلا هنمو «نيعب هباصأ :ًاسْف ُهَسْفن «سّفئ ةدام 44٠. /طيسولا مجعملا رظنا (4)
 بقانم يفو .نيدعبألا نم مهريغ لبق هتبارق دسح كلذب دارملاو .دوسحلا :سوُفّنلاو ,دساحلا
 718 /ص ١ /ج ءاَدِعلا نوسفني ال ام ًاضعب مهضعب سفني ةبارقلا نإف :يعفاشلا

5١ 



 24 يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 :'' (تاولصلاو تاراهطلا

 لابقتسا يف ربلا :تلاق دوهيلا نإ :لاقيو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 كبك هللا لزنأف .ءلاح لكب قرشملا لابقتسا يف ربلا :ىراصنلا تلاقو .«برغملا

 .ةيآلا ( ٍبرْغَمْلَو ٍقِرْشَمْلا لبق ْمُكَهوُجُو أولو نأ ريل سيل ) :مهيف
 .كرشمل بتكي ال ربلا نأل ءنوكرشم متنأو - ملعأ هللاو - ىنعي

 رثكأ كي هللا لوسر ىلص «مارحلا دجسملا ىلإ © هلوسر هللا لَوَح املف

 .هعم سانلاو اهئارو نم ىلص دقو «ةبعكلا هجو نم بابلا يلي امم هتالص
 .مارحلا دجسملا نم اهءارو ام نيربدتسم ءاهلك اهيلبقتسم «ةبعكلاب "'”نيفيطم

 24 اثقل ىف صا - آم ع

 :''' (دمعلا ذ# صاصقلا باجيإ عامج) باب :مألا
 هيف ام لعف نمم نوكي امنإ صاصقلاف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هباتك يف صاصقلا ضرْرَف - هركذ رع - هللا مكحأف هلعفي مل نمت ال «صاصقلا

 .؟وه نم ىلعو ؟وه نمل ةنسلا تنابأو

 بيك ) كو هللا لاق

 ”17 /ص ١ /ج ءنآرقلا ماكحأ )0(

 0/1١ و 017١ /ص /ج (فاط) ةدام طيسولا مجعملا ءاهب نيطيحمو ةبعكلا لوح نيرئاد (؟)

 ُدَبعْلاَو َرْخأب را ىَلَتَفْلا ىف صاَصقْل ْمُكَيَلَع بيك اوُمَماَء َنيِل اهأتَي ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (9)

 َكِلَذ نسخإب يل 15و ِثوُرعَمْلاِب عاف ءنَس همخأ ني هل َىفْع ْنَمَك "الاب ألو دأب
 .[174 :ةرقبلا] © ٌميِلَأ ْثاَّذَع مَُلَق َكِلَّذ َدْعَي ئَدََعأ نَمَف ٌةَمْحَرَو َمُكَبَر نِم فيِفحع

 ٠١. /ص 17/ج بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «4 /ص 5 /ج مألا (4)

 نححت



 نع وأ مكحلا نع ؛ىليل يبأ نبا نع «نايفس انريخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 ًانمؤم طبتعا نم» :ك8 هللا لوسر لاق :لاق ىليل يبأ نع «ىليل يبأ نب ىسيع
 ةنعل هيلعف هنود لاح نمف «لوتقملا يلو ىضري نأ الإ «''' هدي ُدَوَق وهف لتقب

 ."'« لدع الو "”فرص هنم لبقيال .هبضغو هللا

 (© (دمعلا لتق ف مكحلا) باب :(اضيأ) مألا
 فالتخا ال يذلا ماعلا ملعلا نم :لاقيو :'” ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 لبق تناك اهنأ - برعلا ءاملع نم - هنع ىنغلبو .هينثدحف ءهتيقل دحأ نيب هيف
 نيب نوكي ام اهنيب نوكيو ءلضفلا يف نيابت © هللا لوسر ىلع يحولا لوزن
 «تايدلا يف لضفلا ضعبل فرعي اهضعب ناكف ءأطخلاو دمعلا لتق نم «ناريجلا

 ضعب كلذب ذخأف هنود لجرلا ةيد فاعضأ فيرشلا لجرلا ةيد نوكت ىتح

 يِريضُنلا ةيد تناكف ءهب ذخأت تناك امم دصقأب - اهريغ نم - اَهرُهْظأ نيب نم

 ."” يظَرَقلا ةيد فعض

 ال150 /ص طيسولا مجعملا رظنا ءلتقلا عضوم ىلإ هدوقيف هنم صتقي نأ هل قحي يأ :هدي ُدَوَق )١(
 دنسملا يف درو ثيدحلا نأل َخاّسْنلا نم أطخ اهلعلو «هب ٌدوق) :صنب مألا يف تدرو دقو

 .دنسملا ظفل انرثآ اذل (هدي دوق) :ظفلب

 :(فرص) ةدام يمويفلل رينملا حابصملا رظنا «ةبوت هنم لبقت ال يأ :فرص (؟)
 دنع نسح دانسإب سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو هترهشل صنلا حيحص وهو لسرم هدنس 2

 /يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .ثيدحلا حصي امهعومجمبو .هجام نباو يئاسنلا

 رصق امع ءادف يأ :لدع ىنعمو 23754 /مقرب 150١و195/ص ١/ج تافرع نب يدجمل

 «[17+ :ةرقبلا] 6 ٌةَعْفَش اًهعَفمَت لَو َُلْذَع ايِم ُلَبَقُي اَلَو ) :ىلاعت هللا لوق هيلعو هللا ةعاط يف

 .088/ص طيسولا مجعملا رظنا

 رظناو 2474 - 45/ص يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظناو ء و8 /ص .5/ج مألا (:5)
 .7717 /ص . / /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا

 انربخأ ءسابعلا وبأ انربخأ هللا دبع وبأ انربخأ :558/ص «١/ج .نآرقلا ماكحأ يف درو ()

 .خلا ...ماعلا ملعلا نم :لاق يعفاشلا انربخأ «عغيبرلا

 يفو .تدرو اذكه «يريضنلا ةيد :هلوقو .15 /ص 4/ج يقهيبلل /ىربكلا نئسلا :رظنا (1)
 .يرّضتن :ريضنلا ىلإ ةبسنلا نأ ركذ (رضن) ةدام يديبزلل «سورعلا جات»

 فحضر



 فارشأ نم هلتقي مل نم ىلإ هلتاق زواجي «ءلتق اذإ برعلا نم فيرشلا ناكو

 © ينغ ضعب لتقف ؛مهنولتقي ٍددعب الإ اوضري مل امبرو ءاهدحأ هلتق يتلا ةليبقلا
 نم ضعب وأ - هل اولاقف «ةميذَج نب ريهز هوبأ مهيلع عمجف '''ريهز نب سأش
 امو :اولاق ءاهريغ ىنينغي ال ثالث ىدحإ :لاقف .سأش لتق يف لس :- مهنع بدت

 يلإ نوعفدت وأ !ءامسلا موج نم يي يئادر نوؤلمت وأ !ًاسأش يل نويحت :لاق ؟يه

 .!ًاضوع هنم تذخأ ينأ ىرأ ال مث ءاهلتقاف اهرس أب "” ًاينغ

 أنبا اوباصاف .*” مهضعب مهزتعاو ءاليوط أرهد اولتتقاف :لئاو بيلك لكقو

 ناكو مهلتاقف «بيلك (لعن) عسشب ريم :اولاقف برحلا نع اوفكو 3 0 برعلا
 .''” أل زتعم 322

 نومكحي اوناك امم هريغو كلذ يف لزن هنإ لاقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 كرابت هللا مكَحو - اذه دعب هلك هيكحأ يذلا مكحلا اذه - ةيلهاجلا يف هب
 سو 6 ١ .٠ 3 .٠ .٠

 دع 2. -ٍ مد تت 2عرسو 00007 ودم# هلرأب ىيتن ن 0
 6٠١[. :ةدئاملا] ةيآلا 1 نونقوي مّوقل امكح هللا َنِم نسحا نمو نوغّبي ةيلهجلا

 )١( /ص «8/ج ىربكلا نئسلا رظناو .يونغلا لشألا نب حاير :هل لاقي «ةونغ ةليبق نم يأ 2550
 .كلذ يف ملسأ نب ب ديزي رثأ

 .سبع ةليبق نم (؟)
 .ةونغ ةليبق يأ (9)

 رظنا «لمج الو اهيف يل ةقان ال .:لاق دقو «ةماعنلا بحاص يركبلا دابع نب ثراحلا وهو (:)

 .ةيشاحلا 7١4 /ص ١/ج نآرقلا ماكحأ

 .370/ص ١ /ج نآرقلا ماكحأ يف ةدايز )0(

 وهو مهلتاق هنإ مث :بدألا بتك نم هريغو ١١و15 /ص «27”/ج يلاقلا يلامأ يف درو (5)

 :اهيف لوقي ىتلا ةروهشملا ةديجلا هتيمال لجترا نأ دعب بضغم

 يلاغ عسشلاب ميركلا لتق نإ ينم ةماعنلا طبرم ابرق
 .ةحداف ةراسخو ةركنم ةميزه بلغتب قحلأ دقو

 ”ه؛



 لزنف «حارجو ءامدب ًاضعب بلطي برعلا ض ضعبو لزن مالسإلا نإ :لاقف

 :ىلاعت هلوق ىلإ « ىَلْتَمْلا ىف صاَصقلاآ ُمُكَيَلَع بيك ْاوُتَماَ َنيِذل اجي ) :مهيف

 .اهدعب يتلا ةيآلاو «ةيآلا «ةَمْحَرَو ْمُكََر نِّمٌفيِفْحَت َكِلَذ )
 :لاق عيبرلا انربخأ

 نع .فورعم نب ريكُب نع ءىسوم نب ذاعم انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 ذاعم ظفح رف نع ريسفتلا اذه ثذخأ :لتاقم لاق :ذاعم لاق .نايح نب لتاقم

 َى ْنَمَف ) :ىلاعت هلوق يف :لاق .محازم نب كاحضلاو ,نسحلاو .ًادهاجم :مهنم

 بتك ناك» :لاق ةيآلا « ٍنَسْحِإب هِيَ | ءآَدأَو ٍفوُرْعَمْلاب عاَبَيَأَف ءْىَس ٍهيِجَأ ْنِم مُهَل

 .هنع ىفعي الو ءاهب داقي نأ هل قح سفن ريغب ًاسفن لتق نم هنأ ةاروتلا لهأ ىلع
 «لتقي الو ءهنع ىفعي هنأ ليجنإلا لهأ ىلع ضرفو «ةيدلا هنم لبقت الو

 كلذف ءافع ءاش نإو «ةيدلا ذخأ ءاش نإو «لتق ءاش نإ ةقدمحع ةمأآل صخرو

 ”٠ ثيدحلا « ةيآلا ( ٌةَمْحَرَو َمُكَبَر نِّمٌفيِهْحَت َكِلَذ ) :ىلاعت هلوق

 نَمَف ) :لاق مث .لّثقَي الو .ةيدلا لعج ذإ هللا نم فيفخت ةيدلا :لوقي

 .ةيآلا « كيِلَأ ٌباَذَع ءُهَلَق َكِلَذ َدَعَب ىَدَمْعَأ

 .ميلأ باذع هلف ةيدلا هذخأ دعب َّلَتَق نم :لوقي

 نب ورمع انثدح لاق :ةنيبع نب نايفس انربخأ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ناك :لوقي امهنع هلا يضر سابع نبا تعمس :لوقي ًادهاجم تعمس لاق :رانيد

 :ةمآلا هذمل َكَبك هللا لاقف ,ةيدلا مهيف ٍنكت ملو ءصاصقلا ليئارسإ ينب يف

 "ألا ضألاو ٍدَبَعْلاِب ُدَبعْلاَو ركب رك " ىلتقْلا ىف ٌصاَصقْلا ْمُكَيَلَع بِك )

 )١( /ج ؛تافرع نب يدجمل / يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا فيعض هدانسإ ثيدحلا ١

 /ص ١95 دنسملا -ينزملا رصتخم رظناو 2377 /مقرب ص/8:١:

 "همه



 دمعلا يف ةيدلا لبقت نأ وفعلا :لاق «ةيآلا « ٌءْىَش هيخَأ ّنِم دُهَل َىفُع ْنَمَف

 .ةيآلا 6 ٌةَمْحَرَو َمُكَبَر نم فيِفْحَغ َكِلَّذ نسحب هْيَلِإ ءاَدَأَو ٍفوُرَعَمْلاب ٌغاَبَياَف )

 6 ٌميِلَأ ُباَّذَع ُِهَلَف َكِلَّذ َدَعَب ئَدَتْعَأ نَّمَف ) مكلبق ناك نم ىلع بتك ام

 .ةيآلا

 هللاو - لاق امك اذه يف سابع نبا هلاق امو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .- ملعأ هناحبس

 ْنَمَف ) :لاق مث ,صاصقلا َرَكذ ذإ كك هللا نأل ؛"”لتاقم لاق ام كلذكو

 هللاو -- زجي مل.ةيآلا « نَسْحِإب ِهَْلِإ ٌاَدَأَو ِفوُرْعَمْلاب ءاَبِيأَف ٌءَْس ِهيِحَأ ْنِم دُهَل َىفْع

 الب قح كرت وفعلا نآل ؛ ةيدلا ذخأ ىلع حِلْؤُص ناب يِفُع نإ :لاقي نأ - ملعأ

 هعبتيف هليتق ةيد وهو «لتاقلا لام يف لام لتقلا - نع - "'يفاعلل راصو

 .ناسحإب هيدؤي ءيش لتاقلا ىلع الو «هعبتي يفاعلل نكي ل «ءىش

 :لاق عيبرلا انربخأ

 ليزنتلاو سابع نبا يّصقت نم رثكأ هيف لتاقم يّصقتو :اهصنو مألا خسن ضعب يف ةدايز انهو )000

 1/ج ؛مألا باتك ححصم خلا ...صاصقلا ركذ ذإ كك هللا نأل لتاقم لاق ام ىلع لدي

 .ةيشاحلا ؟ /ص

 .- ملعأ هللاو - ةرابعلا ميقتستل اهانفضأ دقو نع نودب مألا يف تدرو ةإ

 "هك



 نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمل لحي الف ءسانلا اهمرحُي ملو ةكم مرح دك

 هللا لوسرل َْتَْلِحُأ :لاقف ٌدحأ صخترا نإف ءارجش اهب دضعي الو ءأمد اهب كفسي
 يه مث ءراهنلا نم ةعاس يل تلحأ امنإو ءسانلل اهلحي ملو «يل اهلحأ هللا نإف

 انأو ءليذه نم ليتقلا اذه متلتق دق ةعازخ اي مكنإ مث ءسمألاب اهتمرحك مارح
 اوبحأ نإو ءاولتق اوبحأ نإ :َنْيكريخ نيب هّلهأف ًاليتق هدعب َلَتَق نمف :هلقاع هللاو
 .ثيدحلا « للا اوذخأ

 والعمر

 نب لئاقم فصو نيذللا ا يف 57 .ةيآلا ©« ىَلَتَقْلا ىف ُصاَصقْلا

 اذإ 0 رحلا لتقُي نأ اهبذأ مث .عضوملا اذه ريغ يف هلوق تيكح نمم.هريغو

 لتاقلا زواجي "'نأل ؛ًالاطبإ اهلتاق ريغ لتقُي الو ءاهئلتق اذإ ىثنألاب ىثنألاو .هلتق

 لتقي ال هنأ سيل - تفصو امك - .لتاقلا نم لضفأ لوتقملا ناك اذإ .هريغ ىلإ

 .ةهجلا هذه نم دبعب رح لئقي ال هنأ الو ء.نيملسم نيَرُح اناك اذإ ,ىثنألاب ركذ

 الأ ىلع لدت ال نوكت نأ هبشأ اذكه تناك اذإو ءاهريغ ةهج نم هلثق كرتي امنإ

 .نيلِتاق اناك اذإ ءدحاوب نانثا لتقُي نوكي

 بجوأ - هركذ رع - هللا نأ يف ةماع ىهو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .عامجإ وأ ةنس وأ باتك نم ةلالد اهصوصخو ةيآلا مومع نم تفصو

 .رايخلاب لوتقملا ُيِلَوَف ًاليتق لتق لجر اميأف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو
 .“” ةيد الب هنع افع ءاش نإو «ةيدلا هنم ذخأ ءاش نإو .لتاقلا لتق ءاش نإ

 رظنا «« دوقلا مهلف اوبحأ نإو «لقعلا مهلف اوبحأ نإ :ظفلب دنسملا يف درو دقو حيحص 0ع(

 باب /ينزملا رصتخم رظناو 29/19 /مقرب ه١٠/ص ء/جو .19ا//ص 3 /ج يعلا ءافش

 .ليتقلا لهأ :يأ ((هلهأف)) :هلوقو .؟75 /ص .صاصتقلا يف رايخلا
 .ةيلاتلا ةحفصلا يف نايح نب لتاقم نع دريس ام رظنا .جرزخلاو سوألا امهنأ يوُر (')

 .(هنأل) طبضألاو مألاب اذك ()
 .هب قلعتي امو ريسفتلا اذه ىلع ةيهقف تاعرفت رظناو .١٠و9 /ص ."/ج مألا قد

 ؟ هال



 :'”حرجب هتوبيصي لجرلا نولتقي ةثالثلا : :(اضيأ) مألا

 َبيُك ) :ََك هللا لوق تيأرأ :لئاق لاق نإف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 نارُح لتقي الآ ىلع ةلالد هيف له ,ةيآلا ( ركب كل ىلَتقْلَا ىف ف ُصاَصِقْلآ مُكيَلَع
 ؟ةأرماب لجر الو َرحُب

 اذه يف دحأ فلتخي مل اذإف «ةأرملاب لتقي لجرلا نأ يف ًافلاخت ملعن مل :هل ليق
 نب ذاعم انربخأ :ليق ؟تلزن ميف :لئاق لاق نإف .ةصاخ ةيآلا نأ ىلع ةلالد هيفف

 اذه تذخأ :لتاقم لاق :لاق نايح نب لتاقم نع ءفورعم نب ريكب نع ءىسوم

 :اولاق - هللا مهمحر - نسحلاو ءكاحضلاو ءدهاجم :مهنم ظفح ءرفن نم ريسفتلا

 يف كلذ ءدب ناك :لاق «ةيآلا ( ىَلتَقْلَا ىف صاَصقْلَآ ْمُكَيَلَع بيك ) :ىلاعت هلوق

 مالسإلا لبق اولتتقا - ًاقباس يور امك جرزخلاو سوألا - .برعلا نم نييح
 ىثنآلاب نلتقيل هللاب اومسقأف ءرخآلا ىلع لضف نييحلا دحأل ناكو «ليلقب
 .اومّلسو اوضر «ةيآلا هذه تلزن املف «"”رحلاب مهنم :م دبعلابو ءركذلا

 كبك هللا نأل ؟ اولاق امب اذه نم اولاق ام هبشأ امو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ناك اذإ (رْكَلب ركل ) :دك لاقف «هريغ ىلع دحأ مرج لعجي ملو «هبنذ بنذم لك مزلأ

 2 لاب , َأْلاَو ) هل ًالتاق ناك اذإ « ٍدْبَعْابُدَبَعْلاَو ) هل ًالتاق - ملعأ هلو -

 ءاج دقو «لتاقلا ىلع لوتقملا لضفل هلتقي مل نمم دحأب لتقُي نأ ال ءاهل ةلتاق تناك اذإ

 .ثيدحلا "”« هلتاق ريغ لتق نم هللا ىلع سانلا ىتعأ» :ُِب ينلا نع

 )١( /ص ءال /ج ءبلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظنا 5 4 /ص «.”/ج مألا 5١و11.

 ««ريثك نبا ريسفت» رظنا .مهنم ؟رحلا انم دبعلابو ءباوصلاو «لصألا يف ةرابعلا تدرو اذكه (؟)

 .ةبيط راد كط ؛ 0

 هناحبس هللا ىلع سانلا ىدعأ نإ» :ظفلب كلذك درو دقو 75 /ص 8 /ج «يقهيبلل /ىربكلا ننسلا ()

 ىلع هناحبس هللا لزنأ امب رفك دقف هيلاوم ريغ ىلوت نمو «هبراض ريغ براضلاو «هلتاق ريغ لئاقلا ىلاعتو
 .71 /مقرب 197 /ص 7 /ج يعلا ءافش رظنا ءلسرم وهو ءًادج فيعض هدانسإ « كي دمحم

 احلل



 لتقي نأ يف ًافلاخت ملعأ مل ينأ نم تفصو امو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو
 تفصو نم لاق امك ؛:ةصاخ ريغ ةيآلا هذه تناك ول نأ ىلع ليلد «ةأرملاب لجرلا

 لهأ نم هنع تظفح نم ماوع لعجي ملو «ىئنأب ركذ لتقُي مل ءريسفتلا لهأ نم هلوق
 !ىثنألاب ركذلا لتقي ملو :"'اهانعم اذه اذهل افلام مهل ملعن ال ,ملعلا

 () نينيدلا فالتخال هنيب صاصق ال نم :(اضيأ) مألا

 اوُعَماَ نيل ايأتَي ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 .ةيآلا © ىَلَتَقْلا ف صاصقلا ْمُكيَلَع بيك

 صاصقلا نأ - ملعأ هللاو - ةيآلا رهاظ ناكف :ىلاعت هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ضئارفلاب نوبطاخملا مهنأل ؛ صاصقلا مهيلع بوتكملا نيغلابلا ىلع بتك امنإ
 .ةيآلا ءادتباب نينمؤملا اولتق اذإ

 نيب ةرخألا لعج هنأل «ةيآلا © ءْىَس ِهيِحَأ َنِم دُهَل َىفْع ْنَمَف ) :كك هلوقو

 كلذ عطقو «ةيآلا ٠١[ :تارجحلا] 6 ٌةَوْحِإ َنوُمِيْؤُمْلا اَمْنِإ ) :َكك لاقف «نينمؤملا

 .نيرفاكلاو نينمؤملا نيب
 .ةيآلا رهاظ لثم ىلع # هللا لوسر ةنس تلدو

 :"' (ءايلوألا وفعو اهريغو ةليغلا لتق) باب :(اضيأ) مألا

 ءرصِم وأ ؛ءارحص وأ «ةبارح يف لِتُق نم لك :ىلاعت هللا همحر يبفاشلا لاق

 ىلإ وفعلاو .صاصقلاف ©” ةرئان لتق وأ ؛هريغ وأ لام ىلع لِتُق وأ ةرباكم وأ
 .يلولا افع اذإ بدألا الإ .ءيش كلذ نم ناطلسلا ىلإ سيلو «ءايلوألا

 .ةرقفلا سفن يف ًاقباس روكذملا ىنعملا اذه :يأ )١(
 نمؤملا لتق يف فالخلا باب /ثيدحلا فالتخا باتك رظناو .”8والال /ص .”/ج .مألا (؟)

 .د /قيقحت مألا رظناو .عوضوملا اذه لوح ةميق تاشقانم هيفف 7757-7١0 /ص رفاكلاب

 .97//ص .ال /ج «بلطملا دبع

 .58١/ص «9 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 775/ص "ج٠ ىألا 5

 /ص .طيسولا مجعملاو .570و +5١ /ص «طيحملا سوماقلا رظنا .موقلا نيب رش ةجئاهب لتق )0

 .455و 06



 :""' (هلتقي ىتح لجرلل لجرلا كسمي لجرلا) باب :(ًاضيأ) مألا
 هيف لعجو هسفن لعفلا ىلع سانلا هللا ٌدح :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 هم وليد

 ىف ٌصاَصقلا ْمُكَيْلَع بيك أوُنَماَ َنيِذَلا اًيَأتَي ) :ىلاعتو كرابت لاقف «دوقلا
- 

 "” © اًننَطلُس ءهَيِلَول اتَلَعَج َدَقَف اًموُلَظَم َلَيُق نَمَو ) :لاقو «ةيآلا « لَمْ م د6
 ىلع لوتقملا يلول ناطلسلا نأ ةيآلا هذهب بطوخ نم دنع ًافورعم ناكف «ةيآلا

 ُدَوَق وهف لتقب ًاملسم طبتعا نم» :لاق هنأ هك ىنلا نع يورو ةهسفن لتاقلا

 .ثيدحلا "”« هدي

 هب ىَدتَقُي - ىلاعت هللا قلخ نم ًادحأ دجأ مل :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .هلوق وأ هسفن لعف ريغ ىلع طق ًادحأ ّدح -

 بقوعو لتاقلا هب لتق - يناثلا - هلتقف لجرل ًالجر سبح ًالجر نأ ولف
 سباحلا لتقأ نأ لتقلاب لتاقلا تلتق اذإ ىلاعت هللا مكح يف زوجي الو ,«سباحلا

 ذإ هللا نأل كك هللا مكح لاحأ دقف اذه َّلَكَق نمو «لتقلا ريغ سبحلاو ءسبحلاب

 لثم ءرملاب لعفُي نأ صاصقلاف «ةيآلا « ىَلتَقْلا ف صاَصقْلآ ُمُكَيَلَع َبِيُك ) :لاق
 .(” لعف ام

 «لتاقلا لتقي » :لاق هنأ يلع نع يورو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .ثيدحلا « تومي ىتح كسمملا سبحيو

 .111و171 /ص 9 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 7١ /ص ,//ج ءمألا )١(

 .77 /ةيآ ءارسإلا ةروس نم (؟)

 يعلا ءافش (ملعلا لهأ نيب ةزهشلاو دهاوشلاب نتملا حيحص وهو لسرم هدنس) هجيرخت قبس (*)

 .(0571) مقرب 190و94١ /ص 3 /ج

 ١19. /ص «/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 27377 /ص ءال/ج ءمألا (:)

 نمل



 7 دترملا  :(اضيأ) مألا

 *َس هيأ ْنِم دُهَل ىفُع ْنَمَف ) :كك لاقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو

 ىلإ لتقلا وأ وفعلا لعج نأ :َكك هللا مكح يف ٌنيِبف ةيآلا « ٍفوُرعَمْلاِب ْعاَبيأف

 ءاولّئقي نأ نيبراحملا يف مكح دق هنإف .براحلا يف الإ ناطلسلا نود ءمدلا يلو

 .مدلا ءايلوأ هيف ركذي مل ًاقلطم ًامكح مهيلع كلذ لعجف اوبّلصي وأ

 :"” ناعللا باتك :(اضيأ) مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 يف ةجحلا امف لئاق لاق نإف ءلاح لكب هل هذخأ هبلط نإ .هل هذخأ مامإلا ىلع

 َيلَول الَعَج َدَقَق اًموُلُظَم َلَيُق نَمَو ) :همسا ىلاعتو كرابت هللا لوق :ليق ؟كلذ

 مث «يلولل ناطلسلا نأ نيبف «ةيآلا [ :ءارسإلا] « ٍلَثَقَلآ ف فرَسُي الف اطلس

 ىلإ وفعلا لعجف «ةيآلا « ٌءْىَن ِهيِحَأ ْنِم دُهل َىفْع ْنَمَف ١ صاصقلا يف لاقف نيب
 .يلولا

 :"'صاصقلا ةالو :(اضيا) مألا

 اذإو «ةيدلا مهل تراص صاصقلا طقس اذإو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 دق :امهدحأ لاق ىتح مكحي مل وأ ءصاصقلاب امه مكحف نايلو مدلل ناك

 لاق وأ .هنم صاصتقالا تكرت دق وأ .هنع توفع دق وأ .هلل لتقلا توفع

 ىلع وهو «هنع صاصقلا لطب دقف «كنع توفع دق :لامتف .ىنع فعا :لتاقلا

 )١( .ه /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,197 /ص «؛/ج مألا ص/71١8.

 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,386 /ص .ه /ج مألا (؟)  "5ص/11١9.

 .":/ص ال /ج «بلطملا دبع .د /قيقحن مألا رظناو 2017 /ص ت/ج قرف
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 هوفع ريغ صاصقلا نع هوفع نأل .هذخأ هب هذخأي نأ بحأ نإو .ةيدلا نم قح

 ْنِم دل َىفْع ْنَمَف ) :ىلاعت لاق .رخآلا نود نيرمألا دحأ وفع وه امنإ «لاملا نع

 نع هل يفع نم :ينعي «ةيآلا « ٍنَسْحِإب ِهَْلإ ءآَدأَو ٍفوُرعَمْلاب ٌعاَبِيَآَف ٌءَْس هيأ

 .صاصقلا

 م«ةيدلاو صاصقلا كنع توفع دق لاق ول :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو

 ملءيل كمزل ام توفع :لاق ولو «ةيدلا نم بيصن هل نكي ملو .صاصق هل نكي

 «لاملا نود صاصقلل ًاوفع ناك امنإو ءصاصتقلل ًاوفع ناكو ةيدلل ًاوفع اذه نكي

 ءصاصقلاب مكح َقْبك هللا نأل ؛ امملالو «صاصقلا نود لاملل اوفع نكي ملو

 - ملعاف «ةيآلا © ٍفوُرْعَمْلاب ٌعاَبَيآَف ءْىَس ِهيِجَأ َنِم دُهَل َىفْع ْنَمَف ) :لاق مث

 «نيرمألا مظعأ هنأل صاصقلا كرت وه امنإ «"” ًاقلطم وفعلا نأ - هناحبس

 .ناسحإب هل وفعملا هيلإ يدؤيو فورعملاب عبتي نأب مكحو

 0 (كيلامملا نيب صاصقلا) باب :(اضيأ) مألا

 و ةردد

 ىف ٌصاَصقلا ْمُكَيَلَع بيك ) :ىلاعت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 « َنوُقكَت َمُكَلَعل ) :هلوق ىلإ ( سأْلآِب يألآو دعنا ُدبعْأَو ركل 211 تقل
 اذإ ليجنإلا لهأ يف ناك :لوقي نآرقلاب ملعلا لهأ نم ىضرأ نم تعمسف «ةيآلا

 مو ءصاصقلا :ةاروتلا لهأ يف ناكو ءصاصق مهيف نكي مل .,"”لقعلا :اولتق

 «يلولا ءاش نإ ةيدلا :دمعلا يف نأب ةمألا هذه يف َك5َْ هللا مكحف «ةيد مهيف نكي

 « ٌصاَصقْلأ ْمُكَيَلَع بيك اوُتماَء َنيِذلا امتي ) :َك5ِ هللا لزنأف ءءاش نإ صاصقلا وأ

 .ةيآلا

 .115و171/ص 9 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2194 /ص ءال /جءمألا (؟)

 .ةلقاعلا ىلع ةيدلا :يأ (*)
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 هب ىنغتسم ليزنتلا يف ْنّْيِب ملعأ هللاو كلذو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 هللاو - :لاقف هضعب هنع ظفحأ ملو .هضعب سابع نبا نع َرِكذ دقو «ليوأتلا نع
 يلو ىلإ كلذ نأ :ًانّيب ناكو ءصاصقلا هيف اميف لزنأ نأ َكك هللا باتك يف - ملعأ
 هَل ىفْع َنَمَف ) :َدك هللا لوق نأ ًانّيب ناكو .دوقلا هل نمل وه امنإ وفعلا نأل «مدلا

 ذخأيو ءصاصقلا مدلا يلو وفعي نأ «ةيآلا « ٍفوُرْعَمْلِب ٌعاَبْيَف ءىش ِهيِخَأ َنِم
 هل نكي مل هريغ هل قبي ل - صاصقلا :افع اذإ - مدلا يلو ناك ول هنآل «لاملا

 هيلإ ىدؤي الو .فورعمب هعبتي ءيش اهذخأي ةيد نكت ملو .هقح بهذ اذإ
 هنأ انيبم ؛ةيآلا © ٌةَمْحَرَو ْمُكَيَر نِّم ُفيِفَْحَت َكِلَذ ) :كك هللا لاقو .ناسحإب
 .""لاملا ذخأب لتقلا فيفخت

 .") (تايدلا) باب :(اضيا) مألا

 مدلا ةالو يأ :ملعلا لهأ ضعب لاق دقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو
 :ملعلا لهأ نم هريغ لاقو .ّدحلا ةلزنمب هلزنأف نورخآلا افع نإو ءلتق هب ماق

 نورظتني الو دلولا لتقي :هريغ لاقو .راغصلا نورظتني الو نوغلابلا لتقي

 هللا لوسر لاق :ليق ؟هيف ةنسلا نيأف :لاق نإف .عامجإلا ىلع سايقلاو ةنسلا

 اوبحأ نإو ءصاصقلا اوذخأ اوبحأ نإ ءِنْيرْيخ نيب هلهأف ليتق هل ليُق نم » :#
 ءاولتقي نأ مدلا ةالول نأ 8 هللا لوسر مكح نم ناك املف .ثيدحلا ''« ةيدلاف

 ركذو :هلوق يعفاشلا نع ”6١/ص ١1/ج نآرقلا ماكحأ يف ةديفم ةدايز يقهيبلا ركذو )010(

 - ركذف ,ةيآلا ( ِتوُرَعَمْلاِ ايف ءَْس هيأ نم ممل ف ْنَمَف ) :لاق مث ىلتقلا يف صاصقلا
 فلاخت ةيراحملا لتق مكح نأ ىلع :لدف ةبراحلا يف مهركذي ملو مدلا لهأ - دمعلاو أطخلا يف
 .ملعأ هللاو - هريغ لتق مكحل

 .7149و'” 48 /ص ؛8 /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء1 58 /ص ءل/ج ألا (0
 يف هانعمو « دوقلا مهلف اوبحأ نإو «لقعلا مهلف اوبحأ نإ» :ظفلب دنسملا يف درو دقو حيحص رف

 .778 /مقرب ء1917 /ص 7 /ج «يعلا ءافش رظنا نيحيحصلا
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مل «ةثوروم ةيدلا نأ نيملسملا عامجإ ناكو «لاملا اوذخأي نأ مهلو
 نأ ثراول لحي 

 اذهو «ثاريملا نم هسفن عنمي ثراولا نوكي ىتح .هعم ثرَو نم ثاريملا عنمي

 ٍفورْعَمْلاب ْعاَبْيَأَف نس ِهيِجَأ ْنِم دُهَل َىفْع ْنَمَف ) :َكك هللا لوق يف نآرقلا ىنعم

 هفلاخ ام اندجوو «تايدلا باتك يف بوتكم اذهو «ةيآلا « نَسْحِإ هيل ٌءاَدَأَو

 كلذ عم تدجوو «.مهفالخم ةنسلا نم تفصو امل هيف ةجح ال «ليواقألا نم

 .ًاضقانتم مهلوق

 :''” (صاصقلا كر ايخلا) باب :ينزملارصتخم

 يف ًاقباس َرِكذ يذلا ىبعكلا حيرش يبأ نع يعفاشلا ثيدح َرَكَذ نأ دعب

 .مألا

 ناك اذإو ؛لاماك ثروي لقعلا نأ يف اوفلتخي ملو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

لو نم مهنم دحأ جرخي ال «ةنبا وأ .ةجوز ءيلو ثراو لكف اذكه
 الو ءمدلا ةيا

 ناك نإو «لفطلا غلبيو «بئاغلا رضحي ىتح لتاقلا سبحو .مهعامتجاب الإ لتقي

 صاصقلا نع افع مهيأو .هماقم هثراو موقيف «تومي وأ قيفي ىتحف هوتعم مهيف

 نم مهقوقح ىلع نوقابلا ناك لام ريغ ىلع افع نإو «ةيدلا نم هقح ىلع ناك

 زاج ءصاصقلا هدبع ىلع وأ "”هيلع ىنجي سلفملا افعو ءًاعيج اوفع نإف «ةيدلا
 الإ دمعلاب كلمي ال لاملا نأل «مهعنم اياصولاو نيّدلا لهأل نكي ملو ءمهل كلذ

 .اتيم ناك نإ ةثرولا ةئيشمبو ءايح ناك نإ هيلع ىنجملا ةئيشمب

 ."' هركذ قبس يذلا نايح نب لتاقم ثيدح كلذك ينزملا ركذو

 يعفاشلا مالك ىلع قيلعت رظناو «دمعلا حارج باتك نم 05 40و؟74 /ص ءينزملا رصتخم )١(

 .71:و7179/ص

 .صاصقلا هدبع ىلع وأ هيلع ىرجي :ةرابعلا لعلو ؛هنم صتقي :يأ قف

 .408/ص ءدنسملا /ينزملا رصتخم رظناو ()

554 



 ' دمعلا حارج باتك نمو :(اضيأ) ينزملا رصتخم

 لتاقم لوق «ةيآلا هذه ريسفت يف - ىلاعت هللا همحر - يعفاشلا ركذ دقو

 ."' ةقباسلا ةيآلا ريسفت يف دراولا

 هريغو حارجلا #24 - يعفاشلا -- هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ:

 هنم ًاريثك يقهيبلا مامإلا لقن دقف ,قبس اميف مألا يف يعفاشلا هبتك ام رظنا

 .راركتلل ةجاح الف ءشماحلا لفسأ يف اهيلإ راشملا تاحفصلاب «هتيفرحب وه امك

 هم و

 شن وقتت مكلعَل ببلألا وأني ةؤَيَح صاَّصقْلا ىف ْمُكَلَو ) :كق هللا لاق

 [١ا/ة :ةرقبلا]

0 

 (* دمعلا لتق ف مكحلا :مألا

 لوأتَي ٌةوَيَح ٍصاَصقْلا ىف ْمُكَلَو ) :هلوق يف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 مكضعب يهتني ؛ةايح صاصقلا يف مكل لوقي «ةيآلا « َنوُقّتَت ْمُكّلَعَل ببلألا
 ورمع انثدح :لاق ةنييع نب نايفس انربخأ .لتقي نأ ةفاخم بيصي نأ ضعب نع

 يلع َبيُع) :ةمألا هذهل َكْبَك هللا لاقف ؛ةيدلا مهيف نكت موا .صاصقلا ليئارسإ

 ' ةيآلا [174 :ةرقبلا] ( َرخآِ ٌرخآ ' ىََتَمْلا ف صاّصقل

 ناعوبطم ثيدحلا فالتخا باتكو دنسملا نأل ..88٠/ص يعفاشلل /دنسملا - ينزملا رصتخم )١(

 .ةفرعملا راد ةعبط «ينزملا رصتخم دعب دحاو دلجم يف

 .4و 8/ص .”/ج «مألا رظنا (؟)

 5١59. 1186-1781 و 7717-7178 / ص .١/ج .نآرقلا ماكحأ ()

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (4)

 .7 5 /ص ءال /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .4/ص .”/ج مألا (5)
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 ."” (كيلامملا نيب صاصقلا) باب :(ًاضيأ) مألا يف ءاجو

 ( ٌةَرَيَح ٍصاّصقلا ىف ْمُكَلَو ) :دَك هللا لاقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 طقسي لاح يف يلولا ناك اذإ لاملا نكي ملف .لتقلا نم اهب عنتمي نأ :ىنعي «ةيآلا

 .دارأ اذإ دوقلا هنع

 «رانيد نب ورمع نع ؛ةنييع نب نايفس ىورو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو

 دحأ يف تفصو امب اهيبش :ةيآلا هذه ريسفت يف امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 ."””هانعم لثم ىلع # هللا لوسر ةنس تّلدو «نيينعملا

 :(يعفاشلا دنسم نم) - " 'دمعلا حارج باتك نمو :ينزملا رصتخم

 لؤأتي ويح صاّصقلا ىف َمُكَلَو ) :كك هلوق يف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق م او رع 2 ملا - .٠

 اهب يهتني ةايح صاصقلا يف مكل :لوقي ءةيآلا ©« َنوُقَكَن َمُكّلَعَل ببلألا

 .7...لتقي نأ ةفاخم ضعب نع مكضعب

 :” هريغو حارجلا ف هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 ءاهتقبس ىتلاو «ةيآلا هذه ريسفتب قبس اميف مألا يف يعفاشلا هبتك ام رظنا

 .""راركتلل ةجاح الف هتيفرحب يقهيبلا مامإلا هلقن دقف

 )١( /ص «9 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2755 /ص 7/ج مألا ١175.

 مألا رظنا ؛هدعب ةريره يبأ ثيدح ىلإ راشأو يبعكلا حيرش يبأ نع قباسلا ثيدحلا ركذ مث (؟)

 ."9١/ص ا//ج

 .408/ص دنسملا /ينزملا رصتخم (9)

 .1174 ةقباسلا ةيآلا ريسفتو «4و 8/ص «”/ج مألا رظنا (4)

 .؟الال /ص .١/ج نآرقلا ماكحأ (0)

 )١( /ةيآلا ريسفت يف هيلإ ريشأ امم اهريغو ءلا 9 /ص ءال/ج و ؟/ص ”/ج مألا 174.

 لا



 نيَدِلَولِل ةّيصَولا حك نإُثَْمْل ُمُكَدَحَأَرَصَح اَذِ مكي بيك ١١ :كق هللا لاق

 07 ( هم اَمدْعَبهكَدَبْنَمَف © َىَقكمْلا لع ًفَح ِفوُعمْلابَن يرقد

 :"' (اياصولا نم خسن ام) باب :مألا

 َرَصَح اّذِإ ْمُكَيَلَع بيك ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © َنيِقّتُمْلآ ) :هلوق ىلإ | (ِنْيَدِلَولِل هِي ةّيِصَوْلأ ارَْح َكَرَت نإ ُتوَمْلآ ُمُكَدَحَأ

 كرت نم ىلع ىلاعت هللا باتك يف ًاضرف ناكو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ملعلا لهأ ضعب معز مث «هيبرقأو هيدلاول يصوي نأ - لاملا :ريخلاو - ًاريخ

 نيبرقألا ٍِ اوفلتخاو ءةخوسنم نيثراولا نع نيدلاولل ةيصولا نأ نآرقلاب

 هركذ لاعت - ل مشق املق راهب ثا اغإ يداك اذ اهبربأ فإن ةخوسنم

 .ًاعوطت تناك ثيراوملا -

 نإف .اولاق امك هلك ىلاعت هللا ءاش نإ اذهو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو

 هيَوبَأِلَو 7 :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هل ليق ؟تفصو ام ىلع لد ام :لئاق لاق
 0 0 وك رسل م وعسر يريد ع ص وِ و م ل دس 7

 رهْتِرَوَو َدْلَو هل نكي مل نإف ُدْلَو دهل نك نإ كرت اَمِم سدس اَمْجْنِم ِرلِحاَو ٍلُكِل

 .ةيآلا ١١[ :ءاسلا] © ُسُدّسلآ هيَ ٌةَوْحِإ دُهَل ناك نإَف تل ِهَمَِلَف ُهاَوَبأ

 :لاق 8 هللا لوسر نأ دهاجم نع .لوحألا ناميلس نع ؛«ةنييع نبا انريخأ

 ةرفإ .
 «ثراول ةيصو ال»

 ٍنيَدِلَولل ةيرسول اريح َكَرت نإ تملأ ْمُكَدَحَأ َرْطَح اد ْمُكيلَع بيك ) :ىلاعت م هللا لاق ةلماك ةيآلا )1١(

 رهتوُلَِبُي َنِذْلا ىلَع دُهُمْنِإ آَمنِإَ ءُهَعِمس اًمَدْمَب ُهَلَدَب ْنَمَف © َنيِقّتُمْلا َلَع امَح ٍوُرْدَمْلآِب َنيِيَرقألاَو

 .[امادلمل :ةرقبلا] © مِلَع يمس هلأ نإ

 .١١5-8١7/ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ؛45و18 /ص ؛/جءمألا (0)

 .ملعلا لهأ دنع رتاوتم هنأب يعفاشلا نع ركذو ءالوصوم حيحص ثيدح قرف
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 ال نأو «ثيراوملا يآب ةخوسنم ثراولل ةيصولا نأ نم تفصو امو

 .ًافالخ تيقل نمم دحأ نع هيف فرعأ ال امم ثراول ةيصو

 :'”(ثراولل ةيصولا) باب :(اضيا) مألا

 :ةيآلا 6 نيقّتمْلآ ) :هلوق ىلإ ( ندوه ةّيِصَوْلآ اًرْيَح َكَرَت نإ ُتَوَمْلَ
 م

 9 | كب م و لكيم ) :ثيراوملا يآ يف

 « ْسُدّسلَآ ِهِّمَأِلَق ٌةَوْحِإ دُمَل ناك نإف تمل هيل اوي هتِرَوَو ُدَلَو دُهَل نكي مل نإف

 .هباتك نم يآ يف - هؤانث لج - ثَّرو نم ركذو «ةيآلا

 ةيصولاب ىلاعت هللا رمأ عامجإ لمتحاو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو

 :نيينعم نيبرقألاو نيدلاولل
 يصوملا ىلع نوكيف .أعم نارمألا نيبرقألاو نيدلاولل نوكي نأ :امهدحأ

 .هب نوذخأيف ثاريملا مه نوكيو .ةيصولاب نوذخأيف ءمهل يصوي نأ

 ةيصولا نوكت نأل ًاخسان لزن ةيصولاب رمألا نوكي نأ لمتحاو :امهيناث
 ةخوسنم نيثراولا نيبرقألاو «نيدلاولل ةيصولا نأ ىلع ةلالدلا اندجوف «ةتباث مهل

 :نيهجو نم «ثيراوملا يآب

 نأ :اهنم نييزاجحلا ةهج نم ف ينلا نع ةلصتمب تسيل رابخأ :"'لوألا
 ال» :لاق ةقينلا نأ ؛دهاجم نع لوحألا ناميلس نع ءانربخأ ةنيبع نب نايفس

 هيف لصي دق هريغ اندجوو .هجولا اذهب هتبثي هريغو .ثيدحلا « ثراول ةيصو

 0 < اَذِإ َمُكَيَلَع بيك ) :ك هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 ليَ ل

 .1117و7 47 /ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ٠١9 /ص ؛/ج مألا (0)

 بيترتلاب نيقباسلا نيينعملا عم لخادتي ال ىتح يناثلاو لوألاب لدبتساو امهدحأ مألا يف ركذو (؟)

 .ميقرتلاو
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 يف اوفلتخا نادلبلا يف ملعلا لهأ ملعن مل مث ؛ىنعملا اذه لثمب  ىبلا نع ًاثيدح
 .ثيراوملا يآب ةخوسنم نيدلاولل ةيصولا نأ

 ىتح .ةطقاس نيدلاولل ةيصولا نوكت نأ ةخوسنم تناك اذإ لمتحاو :يناثلا

 لهأ ملعن امو هلل ينلا نع يور امو .لوقن اذهبو «ةيصولا زجت مل ام ىصوأ ول

 اذإو ءاخوسنم اهبوجو نوكي نأ لمتحي ناك نإو ءاذه ىلع لدي هيف اوفلتخا ملعلا

 امنإو ءاوذخأ ةيصولاب سيلف ةثرولا زاجأف نيدلاولل ىصوأ اذإو ءزاج مهل ىصوأ
 صن ناكف مهل ةيصولا مكح انلطبأ دق انأل .مهل ام مهل ةثرولا ءاطعإب اوذخأ

 نادلاولا ناك املف «ةلمج نيبرقألا مهعم يّمُسو «نيدلاولا ةيصو يف خوسنملا

 نوبرقألا ناك املف ف يننلا نع ربخلا كلذكو .ثراو لك '''مهيلع انسق «نيثراو

 الأ» :ربخلاو سايقلاو صنلاب نيبرقألا نم ةثرولل ةيصولا انلطبأ «ةثرو ريغو «ةثرو

 ."”ناك نم ةثرولا ريغلو «نيبرقألل ةيصولا انزجأو « ثراول ةيصو ال

 هللا لوسر نع يور امو كبك هللا باتك يف ىصوأ نمل اياصولا يف لصألاف

 :اياصولا ىلإ رظنُي نأ يف ؛هيف اوفلتخا ملعلا لهأ نم ىضم نم ملعأ ملامو كي

 .اهتلطبأ تيملا ثري نمل تناك اذإف - ١

 دوجومو «هب زوجت يذلا هجولا ىلع اهتزجأ هئري ال نمل تناك نإو -"
 ك5 ىينلا نع يور امو .ءباتكلا نم تفصو اميف - ملعأ هللاو - يدنع

 ةثرولا عنمي امنإ هنأ هيف اوفلتخا ملعلا لهأ نم ىضم نم ملعن مل ام نإ ثيحو

 ذخؤي ىفَوَتملا كرت ام نأ كلذو .نيتهجو نم تيملا لام اوذخأي الكل اياصولا

 نامكحلا دحاول عمجي نأ زجي مل ءنيفلتخم امهمكح ناك املف .ةيصو وأ ثاريمب

 دضو ءيشلاب ىطعُي نأ زوجي ال امك ,ةدحاو لاحو ,دحاو مكح يف نافلتخملا
 .(7) لاي هريغ ىنعم لمتحي مو ءيشلا

 .- ملعأ هللاو- نيدلاو لك يعفاشلا دصق اذإ الإ «نيدلاولا ىلع :يأ ءامهيلع انسق :طبضألا )١(

 .نيبرقألا ريغ كلذكو ءاهدودجم ةزئاجلا يه ةثرولا ريغ نم نيبرقألل ًةيصولا نأ :يأ (؟)

 ليلح



 ءاضيأ '' (ثراولت ةيصولا) باب :(اضيأ) مألا .

 :لاقف ةيصولا ىلاعتو كرابت هللا ركذ دقلو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 «نيبرقألا نم بلغألا نأو «ةيآلا « َنييرقألآَو ِنْيَدِلَولِل ةّيِصَوْلآ اريَح َكَرَت نإ )
 ةلصب مهولتبي نأو ءاوديزي نأ بلغألا مث ةبارقلاب يصوملا دالوأ نولتبي مهنأل

 :"”(هيلع ىَعّدملاو ىعّدملا) باب :(اضيأ) مألا

 دحاولا ربخ ىلع اوعمجأ سانلا ناك اذإف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 رمأ هيف نوعبتيو ءهب نوجتحت ام لثمب هيلع نوجتحي الو ء؛هنع ربخملا قيدصتب
 فيكو ؟هفلاخت نأ كل زاج فيكف .هنم ىوقأ رخآ ربخ ءاج مث كي هللا لوسر

 بيعتو «ةرم ني ىننلا نع ربخلاب انفصو امم هيف اوفلتخا ام تبثت نأ كل زاج

 هللا لاق دق :لوقلا اذه لوقي نم ضعبل تلقو ؟هنم ىوقأ وه ام انتبث نأ انيلع

 نْيَدِلَولِل ُهيمَوْل اربَح َكَرَت نإ ُتْوَمْلا ُمُكَدَحَأ َرْصَح اَذِإ ْمُكَيَلَع بيك ) :
 لاق ؟ثراول ةيصولا زوجت :لئاق كل لاق نإف «ةيآلا « ٍفوّرَعَمْلَأب َنيَِرْقَأْلاَو
 ثيدح مأ تبثأ ثراول ةيصولا زوجت ال ثيدحلاف :انلق .“”' # يىبنلا نع يور

 ناك اذإف :تلق .ىلب :لاق ؟ربخم سيلأ :انلق .ةخوسنم ثراول ةيصولا نأ يف

 نأ عم ةقباسلا ةرقفلا ناونع سفنب ًالقتسم مألا يف درو بابلا اذهو .8١٠/ص 4 /ج .مألا قلل

 77ه /ص 0 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا رظناو «!باوبأ ةتس قباسلا نيبو هنيب

 1:51:48 /ص «8 /ج «بلطملا دبع .د / قيقحت مألا رظناو ٠١ /ص ال /ج مألا قرا

 .دهاشلا عم نيميلاب ءاعدإلا تابثإ ثيدح ىلإ ةراشإ ()

 للا



 - زاج مل.هنم ىوقأ 25 ينلا نع ربخ ءاج مث ربخلا لوبق ىلع نوعمتجي سانلا
 الإ ةيصولا زوجت ال :لئاق كل لاق نإ تيأرأ :انلق .هفالخ دحأل - رمي مل يأ

 ثيدح يف هَلْ ىنلا اهزاجأ دق ,ةيصو قتعلا :لاق .سوواط هلاق دقف «ةبارق يذل

 هكرتتو «ةرم نارمع ثيدحب جتحتفأ :انلق ءمهل ةبارق الو :كيلامملل نارمع
 كدجون ىتح © هللا لوسرل ةنس هيف سيل ام ىلإ كب ريصن :هل تلقو !؟ىرخأ

 .كدنع باتكلا رهاظ هيف فلاختو .هب تججتحا ام عيمج نم جرخت (كدجن :يأ)

 :"” (ةعرقلا) باتك :(اضيأ) مألا
 4 ''نيصح نب نارمع يثيدح ركذ نأ دعب :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 «'””امهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان ثيدح قاس مث "هللا همحر بيسملا نباو

 .كلذ دعب

 نارمع نع ةعرقلا ثيدحو .ذخان هلك اذهبو :ىلاعت هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ال .قتعلا يف هنع هللا يضر رمع نبا لوق قفاوم «بيسملا نباو ءنيصح نبا

 .امهنم دحاو يف الو ءامهيف يِكُح ءيش يف نافلتخي

 781و787” /ص .9 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظنا هو: /ص 48/ج مألا )١(

 نيصح نب نارمع نع بلهملا يبأ نع لجر نع بويأ نع باهولا دبع انربخأ :ثيدحلا صن (؟)
 ءمهريغ ءيش هل سيل نيكولمم ةتس قتعأف هتوم دنع ىصوأ :لاق امإ راصنألا نم ًالجر نأ
 ًالوق هيف لاقف ينلا كلذ غلبف مهريغ لام هل سيل نيكولمم ةتس هتوم دنع قتعأ :لاق امإو
 8/ج «مألا «ةعبرأ قرأو نينثا قتعاف مهنيب عرقأف ءازجا ةثالث مهازجف مهاعد مث ًاديدش

 .؛ /ص

 نع ءرباج نب ديزي نب ديزي نع «ةيمأ نب ليعامسإ نع «ةنيبع نبا انربخأ :ثيدحلا صن 6
 مهريغ لام ا سيل توملا دنع اهل نيكولمم ةتس تقتعأ ةأرمأ نأ) :بيسملا نبا نع ءلوحكم

 .4 /ص «8/ج مألا «(ةعبرأ قراو نينثا قتعاف مهنيب ىينلا عرقأف

 :لاق كلك هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع « عفان نع «كلام انربخأ :ثيدحلا صن (4)

 يطعأف لدعلا ةميق هيلع مّوُق دبعلا نمث غلبي لام هل ناكف دبع يف هل ًاكريش قتعأ نم »
 ؛ /ص 8/ج مألا .« قتع ام هنم قتع دقف الإو دبعلا هيلع قتعو مهصصح هؤاكرش

 "ا



 :ىلاعتو كرابت هللا لوق نإ :ملعلا لهأ ضعب لاق ام فالخ ىلع لدي اذهو

 اذإ اياصولا نإ :رخآلاو .ثيراوملاب ةخوسنم .ةيآلا © َنيَِرقألاَو نّيَدِلَولِل ةَيِصَوْلا )

 ؛ثلثلا اياصولاب َرَواَجُي الأ يف ةجحلا هذهو .ثلثلا ىلإ تدر ثلثلا اهب ٌرووُج

 هملعي ملو ؛''دعس ىلع كلي هللا لوسر راشأ امنإ :لوقي نأ لجر ءاش ول هنأ كلذو
 مل نم نأ معز نم ىلع انل ةجح اذه يفو ؛ثلثلا نم رثكأب يصوي نأ هل زوجي ال هنأ

 ةسمخ ىلع لدي نيصح نب نارمع ثيدحف .هلك هلاب ىصوأ «فرعي اثراو عدي

 .نارمع ثيدح يف اهلك ناعم ةثالث ىلع لدي عفان ثيدحو «ناعم

 :"!بتاكملا :(اضيأ) مألا

 نإ ُتوَمْلآ ُمُكَدَحَأَرَصَح اَذإ ) :َك5 هللا لاقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .كورتملا :لاملا نأل ؛ الام كرت هنأ انلقعف «ةيآلا 6 اَرْيَخ َكَرَت

 ْنِإ ) :ك هللا لاق املف :لاق 4 َنييبَرقَألاَو نّيَدِلاَولِل ةّيِصَوْلا ) :هلوقبو

 نم هب انللدتسا ام ةلالدب اهيناعم رهظأ ناك .ةيآلا [م* :رونلا] © اَريَح ْمِِف َمُحَملَع

 يدؤي الف .بسكيف ًايوق نوكي دق هنأل ؛ ةنامأو لاملا باستكا ىلع ةوق :باتكلا
 .يدؤي الف بسكلا ىلع ًايوق نوكي الف ًائيمأو «ةنامأ اذ نكي ل اذإ

 .اذه الإ «ةيآلا [م” :رونلا] 6 اَريَح ْمِهِف َمُحَمِلَع ْنِإ ) :هلوق

 :" عامجإلاو ةنسلا هيلع لدت يذلا خوسنملاو خسانلا :ةلاسرلا

 اريَح كرت نإ ُتْوَمْلآ ُمُكَدَحَأَرَصَح اَذِإ َمُكَيَلَع َبِيُك ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق
 هس ا ىوكص تر مر وو اددءءص را ردو حم هه 3 أ هم

 .ةيآلا © َنيقّتُمْلا ىَلَع اقَح ٍفوَرْعَمْلاب َنيَرقَأْلاَو نْيَدِلَولِل ٌةّيِصَوْل

 .« ...ءاينغأ كتثرو عدت نأ كل ريخ «ريثك ثلثلاو ثلثلا» :ثيدح ىلإ ةراشإ )١(

 .7414و7 47 /ص ؛9/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ١ /ص 4/ج مألا (؟)

 .50١-7١//ص ةلاسرلا 7-4١5. 97 /تارقفلا ةلاسرلا (7)

 "ا



 "جس يي . ل .
 مهجوزأْل ةّيِصَو اًجاَوْز أ َنوُرّذَيَو مكب َتَرْوْفَوَعُي َنيِذْلاَو 7 :هللا لاقو

 ىف َنَعَف ام ىف َمُكَيَلَع َحاَُج الف َنْجَرَح ْنِإَق جاَرْخِإ مَع ٍلَوَحْلا ىلإ اًعَتُم

 11١[. :ةرقبلا] ( مكحَح ريع هاو فوُرْتَم نم كر وسفن

 ثرو نمو «نيدلاولا ثاريم هللا لزنأف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .اهجوز نم ةجوزلاو .هتجوز نم جوزلا ثاريمو «نيبرقألا نم امهعمو ءامهدعب

 ةيصولاو «نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا اتبثت نأل نيتلمتحم ناتيآلا تناكف
 نوكت نأب ةلمتحمو ءاياصولاو ثاريملاب نوذحخأيف ءاياصولا عم ثاريملاو .جوزلل

 .اياصولل ةخسان ثيراوملا

 نم ةلالدلا بلط ملعلا لهأ ىلع ناك ءانفصو ام ناتيآلا تلمتحا املف

 نإف ك هللا لوسر ةئس يف هوبلط هللا باتك يف ًاصن هودجي مل امف هللا باتك
 .هتعاط نم ضرتفا امب ؛هولبق هللا نعف هلي هللا لوسر نع اولبق امف هودجو

 ""«رفاكب نمؤم لتقي الو ؛ثراول ةيصو ال» :حتفلا ماع لاق كب يبنلا نأ يف نوفلتخي ال

 .يزاغملاب ملعلا لهأ نم اوقل نمم هنع اوظفح نمع هنورُثأي و .ثيدحلا

 دحاو لقن نم رمألا ضعب يف ىوقأ ناكو «ةماع نع ةماع لقن اذه ناكف

 .دحاو نع

 .نيعمجم هيلع ملعلا لهأ اندجو كلذكو

 :نيثيدح يف يعفاشلا دنسمب درو ثيدحلااذه )١(

 .بير الب حيحص وهو .ءلسرم هدانسإ 7171//مقر 4١7 /ص اياصولا باتك يف ىلوألا هتلمج

 .ةيشاحلا 47١ /ص 37 /ج يعلا ءافش رظنا هللا همحر يعفاشلا نع ركذ امك رتاوتم لب

 لسرم هدانسإ اذهو ,49/مقر ثيدحلاب 5١٠و8١7/ص تايدلا باتك يف ةيناثلا هتلمجو

 7417و 7145 /ماقرألاب ظفللا اذه لثمب ةحيحص تاياور تدروو ًالوصوم تبث دقو فيعض

 .(7 17-49 45) ماقرآلاب ١٠31و 7١8 /ص ا /ج يعلا ءافش رظنا "54و

 ففي



 لهأ هتبثي امم سيل ًاثيدح نييماشلا ضعب ىورو :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 ."" ًاعطقنم كل« ينلا نع هانيورف .نولوهجم هلاجر ضعب ْنِإ : هيف ثيدحلا

 انك نإو «هيلع ةماعلا عامجإو ءيزاغملا لهأ لقن نم تفصو نم هانلبق امنإو

 .سانلا عامجإو ءًاماع يزاغملا لهأ ثيدح ىلع اندمتعاو «هيف ثيدحلا انركذ دق

 نأ دهاجم نع .لوحألا ناميلس نع «- ةنييع نبا ىنعي - نايفس انربخأ

 نم «تفصو امب انللدتساف ؛ثيدحلا « ثراول ةيصو ال» :لاق © هللا لوسر
 نأ ىلع .ثيدحلا « ثراول ةيصو ال » نأ َةَنع يلا نع يزاغملا لهأ ةّماع لقن

 #2 ىينلا نع عطقنملا ربخلا عم (ةجوزلاو نيدلاولل) ةيصولل ةخسان ثيراوملا

 .هب لوقلا ىلع ةماعلا عامجإو

 اذإ ءاهضرف لئاز ةخوسنم نييبرقألل ةيصولا نإ :ةماعلا رثكأ لاق كلذكو

 .مه يصوُي نأ ضرفب سيلف نيثراو ريغ اوناك نإو «؛ثاريملاب نيثراو اوناك

 ةبارقلل تتبثو «نيدلاولل ةيصولا تخسن :اولاق هعم ًاليلقو ًاسوواط نأ الإ

 .زجي مل ةبارق ريغل ىصوأ نمف «نيثراولا ريغ

 ذإ ؛ةتباث ةبارقلل ةيصولا نأ نم سوواط هيلإ بهذ ام ةيآلا تلمتحا املف

 « ثراول ةيصو ال » :لاق كف ىبلا نأ الإ يزاغملاب ملعلا لهأ ربخ يف نكي مل

 وأ سوواط لاق ام فالخ ىلع ةلالدلا بلط ؛ملعلا لهأ ىلع اندنع بجو

 .هتقفاوم

 .مهريغ هل لام ال لجرل اوناك «نيكولمم ةتس يف مكح كي هللا لوسر اندجوف

 .ةعبرأ قرأو نينثا قتعأف .ءازجأ ةثالث هّنِف ينلا مهأزجف .توملا دنع مهقتعأف

 ةهج نم يعفاشلا هاورو «نولوهجم ةاور هيف نييماشلا قيرط نم ثيدحلا نأ ىلإ ةراشإ )١(
 ١4١ /ص ةلاسرلا رظناو .ًأقباس انركذ امك لامجإلاب حيحص ثيدحلاو ءًاعطقنم نييزاجحلا
 .كلذك نيتياورلا نع بيط ليصفت اهيفف ةيشاحلا ١51١و

 "ا



 بلهملا يبأ نع .(يرصبلا يمرجلا ديز نب هللا دبع) ةبالق يبأ نع «(ينايتخّسلا)

 .ة ينلا نع هذ نيصح نب نارمع نع «(ةبالق يبأ مع - يرصبلا يمرجلا)

 ؛ةنيب نيصح نب نارمع ثيدح يف ةنسلا ةلالد تناكف :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .برعلا نم لجر مهقتعأ يذلاو ؛ةيصو ضرملا يف مهقتع يف لزنأ #2 هللا لوسر نأ

 .ةيصولا مهل ينلا زاجأف ,مجعلا نيبو هنيب ةبارق ال نم كلمي امنإ يبرعلاو

 «نيقتعملا ديبعلل تلطب ةبارق ريغل لطبت تناك ول ةيصولا نأ ىلع كلذ لدف

 .ةعرقلاو مْسسَقلا تابثإو .'"”ءاعستسالا لاطبإ ىلعو ؛ةيصولا يف ثلثلا زواج ام

 هل ىصوأ نمو ءامهثاريم تبثو ناثراو امهنأل «نيدلاولا ةيصو تلطبو

 .ًاثراو نكي مل اذإ ءةيصولا تزاج ءمهريغو ةبارق نم تيملا

 .هتبارقل ىصوأ ول ّيلإ ْبَحأو

 :''' (اهلك رابخألا تدر يتلا ةفئاطلا لوق ةياكح) باب :ملعلا عامج

 نآرقلا خسان يف اذه كمزلي :ًاضيأ ”"هل تلقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف لمع ةقدصلا ىلع ىعسو .ناك لمع يأ يف فرصت ًايعس ىعسي نالف ىّعس :ىعس ةدام )١(
 قتعأ اذإ هسفن نع هب يدؤي ام لمعلا نم هفيلكت :دبعلا قح يف ءاعستسالاو ءاهبابرأ نم اهذخأ

 1717١. /ص طيحملا سوماقلاو «477و 4١ /ص طيسولا مجعملا رظنا «يقب ام هب قتعيل هضعب

 قحلم ملعلا عامجو .176 /ص .ال /ج «ملعلا عامج - مألا رظناو .17و18/ص ملعلا عامج (؟)

 .١١و١٠ /ص 9 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا

 .ك8 ينلا نع دراولا ربخلل يعفاشلا لوبق نع هرواحي يذلل 2

 ؟ ا



 ُمُكَدَحَأ ٌَرْصَح اّذِإ َمُكْيَلَع بيك ) :ىلاعت لاق :تلق .ًائيش هنم ركذاف :لاق

 :ضفئارفلا .يف لاقو «ةيآلا « َنييَرقألآَو ٍنْيَدِلَولِل هي ةئصولا ارت كن نإ تمل

 هَل نُكَي مل نإف ُّنلَو هَل ناك نإ َكَرَت امي ْنسُدُصلَآ اَمَكْبِم ٍدِح لكل ِهْيَوَبَألَو )

 .ةيآلا 2س ُدّسلآ ِهَيَدِلَق هَ وح ده ناك نِإَف ثمل ِهَملَف 5 ََهتَِوَو لَو

 «ضفئارفلا تخسن ةيصولا :لئاق لاقف ءربخلا لبقي ال امم انك ولف «نيبرقألاو

 !؟© هللا لوسر نع ربخلا الإ هيلع ةجحلا دجن له

 ربخلا لوبق انيلع نأب «ةتباث كل ةجحلاو .ةمكحلاو باتكلاب هيبش اذه :لاق

 يف امو تركذ امل ءنيملسملل ٌمْرَل ربخلا لوبق :ىلإ ترص دقو .# هللا لوسر نع

 تناب اذإ هريغ ىلإ ىرأ تنك امع لاقتنالا راهظإ نم ةفنأ ىنلخدت تسيلو

 .قحلا تيأر ام ىلإ ىرأ تنك امع عوجرلا يلع نأ نّيدتأ لب .هيف ةجحلا

 '' اياصولا نم خسن ام :نآرقلا ماكحأ

 :يلي امب ةيآلا هذهل يعفاشلا ريسفت يقهيبلا مامإلا صخل دقل

 :لاق عيبرلا انربخأ .مصآلا سابعلا وبأ انربخأ ءىسوم نب دمحم ديعس وبأ انربخأ

 ُمُكَدَحَأ َرَصَح اّذِإ َمُكيَلَع بيك ) :كَك هللا لاق نهلل همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « ٍفوُرعَمْلاب َنيِيرَفألاَو ِنْيَدِلَولِل ةّيِصَوْلآ اًربَح َكَرَت نإ ُتْوَمْلَ

 ًاريخ كرت نم ىلع كك ا باح ضو داكل شل حر يقاغلا لاق

 )١( /ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ ١54 - 10١كء /ص 1917-416 /تارقفلا ةلاسرلا رظناو ١77
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 نيئراولا نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا نأ :نآرقلاب ملعلا لهأ ضعب معزو

 «ملعلا لهأ نم تيقل نم رثكأف «نيثراولا ريغ نيبرقألا يف اوفلتخاو .ةخوسنم
 ْتَوُي امنإ تناك اذإ اهب رمأ امنإ هنأل ؛ ةخوسنم اياصولا :لاق هنع تظفح نممو

 .اعوطت تناك ثيراوملا هللا مسق املف ءاهب

 .اولاق امك هّلك - هللا ءاش نإ - اذهو

 «ثاريملا ةيآب ثراولل ةيصولا زاوج مدع يف هللا همحر يعفاشلا جتحاو

 .« ثراول ةيصو ال» :هلوق نم هي ينلا نع يور امبو

 نأ » :نيصح نب نارمع ثيدحب ءمحرلا يذ ريغل ةيصولا زاوج يف جتحاو
 ءءازجأ ةثالث ةثينلا مهأزجف «مهريغ لام هل سيل «هل نيكولمب ةتس قتعأ ًالجر

 .ثيدحلا ''”« ةعبرأ َقْرأو «نينثا قتعأف

 ةبارق ال نم كلمت :برعلا تناك امنإو «يبرع :قتعملاو :يعفاشلا لاق مث

 مهل اهزاجأ دقو «نيكولمملل زجت مل «ةبارق يذل الإ ةيصولا زجت مل ولف «هنيبو اهنيب

 .28 هللا لوسر

 الولاو ؛قتعلاو ةعرقلا #4 - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :(اضيأ) نآرقلا ماكحأ

 :('” ةباتكلاو

 ُمُكَدَحَأ َرَصَح اّذِإ َمُكَيْلَع بيك ) :كك هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :هلوقلو كورتملا :لاملا نأل ءألام كرت نإ هنأ انلقعف «ةيآلا 6 اَرَيَح َكَرَت نإ ُتَوَمْلَأ

 « اربح مه َمُهَمِلَع نإ ) :لك هللا لاق املف «ةيآلا © َنييرقألآَو ِنْيَدِلَولِ هَ ُةَِصَوْلا )

 ىلع ةوق باتكلا نم هب انللدتسا ام ةلالدب اهيناعم رهظأ ناك «ةيآلا [# :رونلا]

 /ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءنئسلا باحصأو ملسم هاور .حيحص ثيدحلا )١(
 51٠١ /مقرب 11-19١١/ص 5

 .18١ص ١ ج نآرقلا ماكحأ )0

 ضسغي



 اذ نكي مل اذإ يدؤي الف «بسكيف ًايوق نوكي دق هنأل ؛ ةنامأو «لاملا باستكا

 هللاو - يدنع زوجي الو .يدؤي الف «بسكلا ىلع ايوق نوكي الف ًانيمأو ,ةنامأ

 .اذه الإ «ةيآلا [0* :رونلا] 6 اَّيَخ َمهِف َمُحُمِلَع ّْنِإ ) :ىلاعت هلوق يف - ملعأ

 :نيينعمل ًالام كدبع يف تملع نإ :لوقلا نأ رهاظلا سيلو

 هيف نوكي نكلو .هيف ال .هدنع نوكي امنإ .هيف نوكي ال لاملا نأ :امهدحأ

 .لاملا هديفي يذلا :باستكالا

 امب هبتاكي امنإ !؟هلامب هبتاكي فيكف هديسل هدي يف يذلا لاملا نأ :يناثلاو

 .ةباتكلا ءادأل دبعلا دافأ ام عنمُي ذئنيح هنآل ؛ ةباتكلا دعب دبعلا ديفي

 .ديسلل الام هبسكب دافأ هنأ دارأ ءلاملا :ريخلا نأ ىلإ بهذ نم لعلو

 .ًالوأ دافأ امك .هب قتعي الام ديفي هنأ ىلع لدتسيف

 بحأف «ةنامألاو باستكالا ىلع ةوقلا عمج اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 نوكي نأ ةلمتحم ةيآلا نأل ؛ هيلع ربحي نأ يل نيب الو .هبتاكي نأ هديسل يلإ

 .ملعلا لهأ نم تيقل نمت ددع بهذملا اذه بهذ دقو .ًامتح ال ةحابإ وأ ًاداشرإ

 ًادودحم ناكل ؛ أابجاو ناك ول هنأب :ركذ ام ةلمج يف جتحاو هيف مالكلا طسبو

 .ةمولعم ةياغل وأ «ةباتكلا مسا هيلع عقي ام لقأب

 نم تريزنأأ ىلَع بيك امك ُماَيِضلأ ْمُكيَلَع بيك ) :اي هللا لاق

 ”٠ ( نوت ُكلَعل كِل
 ('*” صوصخلاو ماعلا عمجي وهو رهاظلا ماع باتكلا نم هللا لزنأ ام نايب :ةلاسرلا

 ْمُكيَلَع بيك ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 7 000 َِ ص مد ل و مسار سا 7#

 .« َنوقَكَت ْمُكَلَعَل مكلَبق نم تريلا ىلع بيك امك ُماَيِضلأ

 ني تريذأا ىلَع َبِيُك امك ُماَيِضلَأ ُمُكَيَلَع بِك اوُمماَم َنيِذْلا اَهُّيانَي ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا )١(
 .[18» :ةرقبلا] © َنوُقتت َمُكَلَعل مكلف

 .08/ص 21957 /ةرقفلاو 0” /ص 21١84 /ةرقفلا ةلاسرلا قفز

 الكول



 ىلع ةالصلاو موصلا يف ليزنتلا اذكهو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ٍضْيحلا نودو «هلقع ىلع بلغ نمب غلب نمو غلبي مل نم نود «نيلقاعلا نيغلابلا
 2" نهضيح مايأ يف

 :") (لوألا نايبلا) باب :(اضيأ) ةلاسرلا

 ْمُكَيَلَع بيك ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ( َنوُقَكَتُْكَلعَل ْمُكِلَبَف نم تريرذأا لع بِك اًمك ماضل
 هنأ نيب مث ؛موصلا مهيلع - هللا - ضرتفاف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 . نيرشعو اعستو «نيثالث نوكي دقو «نيلالهلا نيب ام مهدنع رهشلاو ءرهش
 نبا يف :"'”هلبق نيتيآلا يف ناكو «نيتيآلا يف ةلالدلاك اذه يف ةلالدلا تناكف

 .(ددعلا عامج نّيبت ةدايز) :ةعام

 ءعبسلا يف ءددعلا ةلمج نيبت ةدايزب رومألا هبشأو :هللا همحر لاق مث

 اولازي مل مهنأل «نييبتلا يف ةدايز نوكت نأ «*” رشعلاو «نيثالثلا يفو .ثالثلاو
 .ناضمر رهش نوفرعي اولازي مل امك ُهَعاَمِجحو نيددعلا نيذه نوفرعي

 هنأ :صوصخلاب دصقيو .ةمألا عيمج ىلع ناضمر رهش مايص ضرف :انه مومعلاب دصقي )١(

 - ملعأ هّللاو - ةيعرشلا عناوملا نم نيلاخلا نيفلكملا ىلع ضرف
 اهنأل ؛ انه ةعامج نبا ةدايز تلقنو 2378و”77/ص م“ - م١و ا/4/نم تارقفلا ةلاسرلا (؟)

 .كلذل هبتنيلف «عيبرلا لصأ نع ةدئاز

 ٠١١ /ص «١/ج نآرقلا ماكحأو ءريغصلا مايصلا باتك ةيادب ء 34 /ص ء” /ج «مألا رظنا (6)
 .نيرشعو ةعست وأ :لاقي نأ ةغل طبضألاو 5١٠3و

 ٌةَرَقَع كلي مُتحَجَر اَذإ ِةَعْبَسَو جل ىف ماي ملت ُماَيِصَف ) :ىلاعت هلوقل ىلوألا ةيآلاب ةراشإ هيف (5)

 هليل تريئلت ئَسوُم اًْدَعَوَو ) :ىلاعت ةلوقل ةيناثلا ةيآلاب ةراشإ هيف امك 4197 :ةرقبلا] © هلاك

 .[114؟ :فارعألا] 6 ٌةَْيَل تريِعَبْرَأ َءهَيَر تنَقيِم ٌمَتَقِرْشَعِ اًهتَكْمَمَتَأَو

 .قباسلا (4) قيلعتلا دادعألا هذهب دوصقملا رظنا (6)

 ضحلا



 '' موصلا ف ةقرفتم ماكحا ف :يعفاشلا دنسم

 نع هرانيد نب هللا دبع نع .كلام انربخأ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءنورشعو ةعسن رهشلا» :لاق هني هللا لوسر نأ ءامهنع هللا يضر رمع نب هللادبع

 ةدعلا اولمكأف مكيلع ّمُع نإف ؛هورت ىتح اورطفت الو «لالحلا اورت ىتح اوموصت الف
 .ثيدحلا "”« نيثالث

 :" ' صوصخلاو مومعلا ةفرعم ف لصف :نآرقلا ماكحأ
 ...صوصخلاو مومعلا اهريغو ةيآلا هذه يف هباتك يف هللا نيب :يعفاشلا لاق

 ."” خلا موصلا يف ليزنتلا اذكهو :هللا همحر لاق مث

 رحم يأ ْنِم ةَدِعَفٍرَفَس َىلَعَوُأ اًضي هر مكدم تراك نَمَف ) :ك هللا لاق

 . ( نيكي ُماَعطةَيَِ رُهَتوُقيِطُي تريذلا ىلَعَو

 : "7 (مايصلا) باب :مألا

 ةيملعلا بتكلا راد ةعبط ال١1 /مقر ثيدحلا 77” /ص 2١ /ج «يعفاشلا دنسم بيترت )١(

 .ينيسحلا رايطلا تزعو ينسحلا يواوزلا يلع فسوي ةعجارمو حيحصت (نانبل - توريب)

 ءاقش رظنا اى /5؟) موص /ملسم يك م11 موصلا /يراخبلا هاور «حيحصلا ثيدحلا (؟)

 3 ١8 /مقرب غا/7؟ /ص ١/ج يعفاشلا دنسم قيقحت يعلا

 .55 و "1 /ص ١/ج نآرقلا ماكحأ (0)

 ةيآلا هذه ريسفت طابترا رظناو ءأقباس ةروكذملا ه7 و 05/ص ةلاسرلا يف درو ام قاس (4)

 .1860 و ١84 اهدعب نيتيآلاب

 0 اًضيرم مُكدي تراك نمَف ِوسدوُدْعُم اًماّيَأ ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (0)

 ٌرَيَح أوُموُصَت نأَو "ره ريح َوُهَف اًريَخ َعَوَطَت نَمَ يكسب ُماَعَط ٌهَيَدِف ءُهَئوُقِيِطُي تريذذألا عَ رح

 ١[. 44 :ةرقبلا] « َنوُمَلعَت تش نإ : محل

 ١0١ /ص ال/ج مألا (5)
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 لئس رمع نبا نأ ؛عفان نع ؛كلام انربخأ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 موي لك ناكم معطتو رطفت :لاقف ؟اهدلو ىلع تفاخ اذإ لماحلا ةأرملا نع

 .(ةطنح نم أدم) ًائيكسم

 اهيلع :كلام لاق .ءاضقلا كلذ نم اهيلع نوري :ملعلا لهأو كلام لاق

 ْنِم ُةَدِعَف ٍرَفَس ىلع ْوَأ اًضيرم مُكدِم تراك نَمَق ) :لوقي كك هللا نأل ؛ ءاضقلا

 .ةيآلا « ٌرْحَأِماَيأ

 نأ - هللا همحر كلام مامإلا يأ - هل ناك اذإو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 نبا فالخ يف لّواتيو يي مساقلا [يبأ] لوقل امهنع هللا يضر رمع نبا فلاخي

 يضر رمع نبا بهذمو ءانم نآرقلاب ملعأ اذه :لوقنف «هدلقي الو .نآرقلا رمع

 لماحلاو .هسفن ىلع فاخي ضيرملا .ةضيرمب تسيل لماحلا نأل .هجوتي امهنع هللا

 يضر رمع نبا لوق لعجي نأ يغبني فيكف ءاهسفن ىلع ال اهريغ ىلع تفاخ

 ءدحأ نع دحأ ىلصي ال :امهنع هللا ىضر رمع نبا لاق نيح :لوقنف ؟سايقلا

 ."'' ؟نيعباتلا نم لجر لوقل رمع نبا لوق َكُرْتَي نأ زاج

 :'''ناميألا تارافك ب مايصلا :مألا

 يف طورشمب سيل موص هيلع بجو نم لك :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 كبك هللا لوق ىلع ًأسايق ًاقرفتم نوكي نأ هأزجأ ًاعباتتم نوكي نأ َكَِك هللا باتك

 .ةيآلا 6 َّرَحأ ماَيأ َنّي ٌةَّدِعَف | .ةهلجححو ناضمر ءاضق ف

 هللا يضر رمع نبا لوق كرتي نأ ةرابعو «ةلأسملا هذه يف شاقنلا ةلمكتل قباسلا عجرملا رظناو )0(

 /ص ألا رظناو الا : /ص 3/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا ةخسن نم ةدايز ءامهنع

 .ال١ والا“

 .١15/ص 28 /ج «بلطملا دبع 3 / قيقحت مألا رظناو .537/ص ال /ج مألا 00
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 ناك دل .موصلا ددعب يتأي نأ :ةدعلاو

 مئاصلا هيف رطفأف ًاعباتتم موصلا ناك اذإو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو

 "”فناتست ال اهنإف ضئاحلا الإ مايصلا افنأتسا ءرذع ريغو رذع نم ةمئاصلاو

 :" ' (موصلا  ةينلا) باب :مايصلا باتك :ينزملارصتخم

 تريرنلا ىَلَعَو ) :َكك هلوق يف امهنع هلا يضر سابع نبا نع يوُرو

 .(ُةمِلا) '' مهلا ةأرملا - قالا - لاق .ةيآلا ( يبكي ماَعط هيد توقع

 ذا هَنوُقَوُطُي ( اهنؤرقي :نيرسفملا نم هريغو :ىلاعت هللا ههمحر يعفاشلا لاق

 "كلذ خيش مث .موصلا ضرف لزن نيح تلزن اهنأ معزنو ءاهؤرقن كلذكو

 نأل ؛ ىنعملا اذه ىلع لدي ةيآلا رخآو :هّللا همحر - يعفاشلا يأ - لاقو

 َوُهَف ) نيكسم ىلع دازف ( اربح َعوَطَت نَمَك ٍنيكَسِم ٌماَعَط هي ةيدف /) :لاق كك هللا

 .ةيآلا « َمكَلٌرْيَح اوُموُصَت نأو ) :لاق مث . 4 ءُهلّرْبَح

 .موصلا ءاضق مايأل ةعباتم ال يأ )١(
 صنلاب ىتأ دقف :47 /ص «(هريغو عباتتملا ناميألا ةرافك يف مايصلا باب) ينزملا رصتخم رظنا (؟)

 .الماك

 705/ص ؛يرهزألل /يعفاشلا ظافلا بيرغ يف رهازلا رظناو .04 و 08 ص ينزملا رصتخم (0)

 .6١ا/و

 يدابآزوريفلل / طيحلا سوماقلا «ثينأتلاو ريكذتلا زوجي ةأرمللو «ينافلا ريبكلا خيشلا :مهلا (4)

 .4945 /ص طيسولا مجعملاو .1017 /ص

 ليصفت رظنا ءأئيكسم موي لك نع معطاو رطفأ ءاش نمو ماص ءاش نمف «هنومشجتي :يأ (0)
 رشنلاو ةعابطلل ءاحيفلا ةبتكم ةعبط 158-2570/ص ١1/ج ريثك نبا ريسفت يف كلذ

 .طوؤانرأ رداقلا دبع هل مّدق «مالسلا راد ةبتكمو «عيزوتلاو

 .[180 :ةرقبلا] © ُهَمّصَيلَق ريش ْمُكَدِم َديَك نَمَف ) اهدعب يتلاب يأ (5)
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 :لاقف نيب مث .'''هقيطي ال نم مايصلاب رمؤي الف :- يعفاشلا يأ - لاقو
 .ةيآلا © ُهْمّصِيلف َرْبشلآ ُمُكنِم َدَهَس نَمَف )

 .نآرقلا رهاظب هبشأ وهو ,بهذن اذه ىلإو
 .ليوأتلا نع هيف ىنغتسم «ليزنتلا يف ُْنْيَب اذه :هللا همحر ينزملا لاق

 :''( 2 اهضعب تبثي ال يتلا تافلتخملا) باب :ثيدحلا فالتخا

 تراك ن مف ) :لاقف موصلا ىلاعت هللا ضرفو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 اوناك «هنوقيطي :ليق «ةبآلا 6« نيكسِم ) :هلوق ىلإ © ٍرَفَس ْىَلَع ْوَأ اًضيِرم مُكدِم

 ."' نيكسم ماعط موي لك يف مهيلعف ؛هنع اوزجع مث هنوقيطي
 ادحأ رمأ هنأ ك# هللا لوسر نع يورفأ :ليق نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ف ينلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا ىور «معن :ليق ؟دحأ نع موصي نأ

 نع هللا دبع نب هللا ديبع نع ءيرهزلا ثدح :ليق ؟هب ذخأت ال ملف :ليق نإف

 ظفح عم هعمسي ملو ءأرذن رذن © ىينلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا

 سابع نبا نع هريغ ءاج املف ءسابع نبال هللا ديبع ةسلاجم لوطو ؛يرهزلا
 ءاج يذلا فرعتأ :ليق نإف .ًاظوفحم نوكي الأ هبشأ هللا ديبع ثيدح يف ام ريغب

 نع «سابع نبا باحصأ ىور «معن :ليق ؟سابع نبا نع طلغي ثيدحلا اذهب

 نع اذه يوُرف جحلا هتعتم نم لح ريبزلا نإ :ريبزلا نبال لاق هنأ سابع نبا
 .شحاف طلغ اذهو !ءاسنلا ةعتم اهنأ سابع نبا

 هللاو - هقيطي نم :نوكت نأ ةيآلا صنو مالكلا قايسل طبضألاو صنلا يف تدرو اذكه )١(

 .-ملعأ

 797 /ص ٠١. /ج «ثيدحلا فالتخا مألا قحلمو 2١5 و 5١90 /ص ثيدحلا فالتخا (؟)

 .؟94و

 ١٠١8. /ص .١/ج نآرقلا ماكحأ رظناو (*)

 اننذن



 :"'” (مايصلا ف يعفاشلا نع رثؤي ام) باب :نآرقلا ماكحأ
 .- رذع نم - ناضمر نم أمايأ رطفأ نمف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 « َرخأ ماَيأ َنّيٌةَّدِعَ ) :لاق بك هللا نأ :كلذو .تاعمجتم وأ .تاقرفتم نهاضق

 ..تاعباتتم نهركذي ملو «ةيآلا

 :لاق دانسإلا اذهبو

 (ٌةّيَذِف ُهوُقمِطُي يذلا لَعَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .نيكسم ماعط موي لك يف مهيلعف ءاوزجع مث هنوقيطي اوناك :هنوقيطي :ليقف

 انباحصا نم تعمس :- هنع ينارفعزلا ةياور - ميدقلا يف يعفاشلا لاقو

 ُماَعَط ٌةَيَذِف ُهَتوُقِِطُي تريذأأ لَعَو ) :ىلاعت هلوق ليوأت نع لثس اذإ اولقن نم
 ."'ةيدفلا :موصلا قطي مل اذإ لّوأتي هنأكف «ةيآلا 6« ٍنيكسِم

 اهب كرتي ىتلا لاحلاو :لاق "”ريغصلا موصلا باتك يف يعفاشلا نع دروو

 داز نإ - لماحلاو ضيرملا كلذكو «لمتحملا ريغ دهجلا هدهجي نأ .موصلا ريبكلا

 .- رطفي مل ةلمتحم ةدايز تناك نإو .رطفأ ةنّيب ةدايز ضيرملا ضرم
 رضأ اذإ عضرملا كلذكو .ترطفأ - اهدلو ىلع تفاخ اذإ - لماحلاو

 ...«نيبلا رارضإلا اهئبلب

 .“' هحرش يف مالكلا طسبو

 )١( «نآرقلا ماكحأ ص/٠١8 و٠١9.

 .ةيدفلا هيلعف يأ (؟)

 5١٠/ص 1١ /ج نآرقلا ماكحأ رظنا دعب هيلع رثعي مل ريبكلا موصلا باتك نأ هل فسؤي اممو (9)

 .ةيشاحلا

 نم 2184 اهدعب ىبلاب ةيآلا هذه ريسفت طابترا رظناو 23٠١5 و ٠١ /ص 3” /ج «مألا رظناو (4)

 .ةرقبلا ةروس

528 



 ١ 3 "فز ردو سب ٌّ# ر لقصر | هر

 سانلل فى ده ُناَءَرَقْلا هيف لزنأ ىلا َناَضَمَر ُرْيَص ) :ّكِه هللا لاق
- 2 

 مريم »و 0 مورد < مم د ١ 0 يي همر

 م ط4 2 سا مي مر يأ م اا

 ٌةَدِعَف رْفَس ىلع اًضيرم ناك
 '"' (ٌرخأ ماي ْنِم

 :''' (ناضمر ف رطفأ نم ماكحأ) باب :مألا

 «ضرم) رذع نم ءناضمر نم ًامايأ رطفأ نم :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 :لوقي كبك هللا نأ كلذو ؛ تاعمجتم وأ تاقرفتم ءرخآ ناضمر هيلع يتأي

 ضعب نع انغلب دقو تاعباتتم ٌنهركذي ملو «ةيآلا © َرَحُأ ماي ني ٌةَدِعَف )
 .ثيدحلا« تئش فيك نهمصف ةدعلا تيصحأ اذإ » :لاق هنأ هي ىلا باحصأ

 ينأي ىتح ردقي ملو ء.حصي ملف .ناضمر نم رطفملا رفاس وأ ضرم نإف

 ىتح موصي نأ هنكمي وهو طّرف نإو «ةرافك الو نهاضق ءرخآ ناضمر هيلع

 موي لك نع رفكو ْنهاضقو هيلع ءاج يذلا ناضمر ماص ءرخآ ناضمر يتأي

 .ةطنح دم

 ملو «موصلا اتقاطأ اذإ عضرملاو لماحلاو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو

 َنِمِوسَتيَيَو ٍساَنلُل ىذه ُناَءرُقْلا هيف لزنأ َىِذلأ َّناَضَمَ ُربَع ) :لجو زع هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 رخأ ماي ني هَدِعَف ِرفَس ىلع ْوَأ اًضيِرم ناك نَمَو هَمّصِيلَف ربل ُمُكدِم دبع نَمَق "ناقرُملاَو ىَدُهْل
 مُكدَدَه ام ' ع هلل اوُرَْكُملَو هديا اوُنِمصُملَو رشْلا ْمُكحب دري الو رسما ْمُكِب هلآ دير

 .[146 :ةرقبلا] (« َتَروُرُكْفَت ْمُكْلَعَلَو

 155١- /ص ا /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ٠١54 و "٠١ /ص ترج مألا (0
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 الب اتضقو اترطفأ ءضرملا لثم اذهف ءموصلا ىلع ناردقت ال اتناك نإو
 كلذف ءامهريغل اترطفأ امنإ ءامهسفنأل ارطفت مل امهنأبو رثألاب نارفكت امنإ «ةرافك

 ردقيو .موصلا قيطي ال يذلا ريبكلا خيشلاو ءرفكُي ال ضيرملا نيبو امهنيب قرف
 ينلا باحصأ ضعب نع أربخ «ةطنح دمب موي لك نع قدصتي ؛ةرافكلا ىلع

 هنع هريغ لمع سيلو «هريغ هنع جحي نأ جحلا قطي مل نم ىلع ًاسايقو . ©

 .هلمعك ةرافكلا سيل امك .هسفن هلمع

 نوكي نأ .موصلا ريبكلا اهب كرتي ىتلا لاحلاو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 .لماحلاو ضيرملا كلذكو «لمتحملا ريغ دهجلا هدهجي

 ءرطفي مل ةلمتحم ةدايز تناك نإو ءرطفأ ةنيب ةدايز ضيرملا ضرم داز نإو
 رارضإلا اهنبلب ٌرضأ اذإ عضرملا كلذكو ؛ترطفأ اهدلو ىلع تفاخ اذإ لماحلاو
 للعلا ةماع ديزي دق موصلاو هبحاص رطفي الف المتحم كلذ نم ناك ام اماف «نيبلا
 .اترطفأ شحافت اذإف «لمتحم ناصقن هنكلو نبللا ضعب صقتنيو «ةلمتحم ةدايز نكلو

 .- ملعأ هللاو - "” ةيدفلا :موصلا قطي مل اذإ لوأتي (يعفاشلا :يأ) هناكف

 :"' (لاجآلا عيب) باب :(اضيأ) مألا

 (ةيآلا رح أِماّيَأ َنِم ٌةَدِعَف ) :ك هللا لاقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 كرابت هتيقاوم نم ''”ءاطعلا سيلو «' ةّدعلاب تقو امك «"' ةلهألاب تقو دقف

 .موي نم رثكأ ًادبأ ةلهألا رخأآتست سيلو «مدقتيو نامزلا رخأتي دقو «ىلاعتو

 .كلذ نع لئاسملا عيرفت يف ةيهقفلا ليصافتلا ةلمكتل ٠٠١5 /ص ء؟ /ج٠ ءمألا رظنا )١(

 ١5١ /ص 4/ج بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءا/8 /ص ” /جع ألا (0)

 الم ةرقبلا] © َّيَحْلَو ٍساَنلِل ُتيِقَوَم ىِه لق ةلهألا نَع كلتولتسي ) :هناحبس ةلوق ىلإ ةراشإ (9)

 .(154 :ةرقبلا] © ٌرْكَأماّيَأ ْنّي ٌةّدِعَف ) :هناحبس ةلوق ىلإ ةراشإ (4)

 امدنع عيبلا نمث ءافو وهو - ءاملعلا ضعب دنع - ءاطعلا نمز ىلإ عيبلا ةزاجإ ىلإ ةراشإ 2(

 .اهضبق نمز دودحم ريغ ةيطع هيتأت

 انما



 ."” (عويبلاو فلسلا ئ :لاجآلا ) باب ؛(اضيأ) مألا
 َلزنُأ ىِذلأ َناَصَمَر ُربَع ) :هؤانث لج لاقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 تيقاوم ةلهألابو «تيقاوملا لّمُج ةلهألاب ىلاعت هللا ملعأف «ةيآلا © ُناَءَرَقْلَأ ِهيِف

 ريغبف اهريغب ملعأ نمف ءاهب الإ مالسإلا لهأل ًاملع لعجي ملو ةلهألا نم مايألا
 .- ملعأ هللا - ملعأ ام

 :"”(نيديعلا ةالص) باتك :(اضيأ) مألا

 :لاق عيبرلا انربخأ

 رهش قايس يف ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 لاقو «ةيآلا © ْمُكَنَدَه ام '_َرَع هلآ اوُرْبَكُمِلَو َةّدِعْلا اوُلِمُكُتِلَو ) :ناضمر

 .ثيدحلا "'« هورت ىتح اورطفت الو ؛هورت ىتح اوموصت ال » :# هللا لوسر
 .نيثالث ةدعلا اولمكأف مكيلع مغ نإف «لالحلا :ىنعي

 : "طفلا ةليل ريبكتلا :(اضيأ) مألا

 :ناضمر رهش يف ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم تعمسف :لاق «ةيآلا 6 َمُكَدَدَه اَم '_]َع هلآ اوُرْيَكُمِلَو َةّدهْلا اوُنِمَكُِلَو )

 ,ناضمر رهش موص ةدع :ةدعلا اولمكتل :لوقي نآرقلاب ملعلا لهأ نم ىضرأ

 )١( /ص «4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .45 /ص ء”“" /ج مألا 190.

 48١. /ص «؟ /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 159 /ص ء.١/ج مألا (؟)

 .("517 / )١ دمحأو (” / ؟) يمرادلاو (؟ / 7) موصلا / يئاسنلا هاور حيحص ثيدحلا (©

 474 /ص «.١/ج .يرثألا يرصملا ريمع يبأل /يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا
 771 /مقرب

 مألا رظناو .هوحن ركذف .458 /ص ١/ج نآرقلا ماكحأ رظناو 257١ /ص ء١/ج .مألا (5)

 485 /ص 7 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت

 "مال



 موي رخآ نم سمشلا بيغم :هلامكإو مكاده ام ىلع هلامكإ دنع :هّللا اوربكتو

 .ناضمر رهش مايأ نم

 .- ملعأ هّللاو - لاق امب لاق ام هبشأ امو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :''” (نيديعلا ةالص) باب :ينزملارصتخم

 ةليل يف ىدارفو ةعامج ريبكتلا راهظإ ُبِحأو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 نودغيو .مهقاوسأو مهدجاسمو مهلزانم يف ءًارفسو نيميقم .رحنلا ةليلو ءرطفلا

 دعب نوربكيو «ةالصلا نورظتنيو - "'مهسلاجم اوذخأيل - حبصلا اوّلص اذإ
 .ةالصلا ىلإ مامإلا جرخي ىتح ودغلا

 2" ةالصلا مامإلا حتتفي ىتح :بابلا اذه ريغ يف - يعفاشلا يأ - لاقو

 .همامإ مرحي ملو .ةالص يف نكي مل نم نأل .سيقأ اذه :هّللا همحر ينزملا لاق

 اوُلِمكُمِلَو ) :ناضمر رهش يف ىلاعت هللا لوقب ججتحاو ملكتي نأ زئاجف .بطخبي مو

 .ةيآلا © ْمُكَنَدَه اَم '_ ع هلأ اوُربَكْتِلَو ةّدِعْلا

 يف رطفلا ةليل نوربكي ءركب يبأو .ةملس يبأو «ةورعو .بيسملا نبا نعو

 .ةيبلتلا هركِذف ًاجاح ناك نم الإ ءاهب رحنلا ةليل هّبشو ءريبكتلاب نورهجي .دجسملا

 :''” (روذنلا) باب :ينزملا رصتخم

 طقسي ملف «هنيعب ناضمر رهش موص قي هلل ضرف :هللا همحر ينزملا لاق

 يك ءمادع
 يمغأ ول هنأ اوعمجأو «ةيآلا « َرْخَأ م اّيأ َنْي ةدعف 3 :هّللا لاق «هض ركب هنع هزجعب

 .هءاضق هيلع نأ ؛هيف لقعي ملف هلك رهشلا هيلع

 )١( /ص «ينزملا رصتخم ٠".

 .ديعلا ةالصل ًاراظتنا هيف اوسلجيل .ديعلا ىلصم ىلإ نودفي يأ (؟)

 .نوربكي يأ قرف

 .198/ص «ينزملا رصتخم قد
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 :"” (اصت هللا لزنأ يتلا ضئارفلا) باب :ةلاسرلا

 و 4 «م مراد مد عد ا ءر سام م ثلا "ثلا ل 0 :
 مكلتق نم تريذلا ىلَع بيك امك ُمايِصلَأ مكحيلع بيك ) :هللا لاق

 . م امر ثمر هع اس 0 52 ا را هيع ول" ع

 نم ٌةَدِعَف ْىَلَع وأ اًضيرم مُكنِم تراك نَمَف وت ٌدوُدَعُم اًماّيأ © َنوقكَت ْمُكَلَعَ

 ريح َوُهف ارْيَح عّوطت نَمَف ٍنيكَسِم ُماَعَط ٌةَيَدِف هَئوقِمِطُي تينلا ىلَعَو ٌَرَحَأ ماي الع رو م ما 2 ساشك هيلع ا هي # و لكم هل علر# ع
 - © ر كمر همر له يع سا رت” 7 م هما َ ساد هارب ريب مير © وك

 ربشلا مكتم َدِبَس نَمَف ِناَقَرفْلآَو ئَدُهْلَا َنِم وَسَتْيَبَو سال فىده ُناَءْرَقْل همك م ع 27 مع هه وكس رب كل ل همر 0 يو و ار رروم
 د 5

 .[147-180 :ةرقبلا] تايآلا ©« اًضيرم ناك نمو ُهَمَصَيِلَف

 يو و ار مهم سوي © ر همر همر همم 5 5 ماه

 فىده ُناَءْرقْلا ِهيِف لزنأ يذلا َناضَمَر ٌرْبَ ) :لاقف وه رهش يأ نّيب مث
 20 درعا تر لك سر 07 مم ير ة5-ر هم وكم رع همم لكم

 و ماد ر تر مو وهم و م« 372 تا مس سماه 20
 مكب ديري الَو َرْسْيْلا مكب هلل ديري َرْحَأ ممايأ ْنّم ٌةّدِعَف رَفَس ْىَلَع ْوَأ اًضيِرم

 « َوُرُدْشَن ْمُكلَمَلَو ُْكَدَدَه اَم ع هلآ اوُرْيَكُشَِو َهّدِعْلا اوُلِمُكُمَِو َرْسْعْل

 .[186 :ةرقبلا] ةيآلا

 ءانلبق ثيدحلاب ملعلا لهأ نم ًادحأ تملع امف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يذلا ناضمر رهش هموص ضورفملا رهشلا نأ ىبلا نع يوري نأ فلكت

 هّللا نأب مهنم ءافتكاو .روهشلا نم ناضمر رهشب مهتفرعمل «لاوشو نابعش نيب

 .هضرف
 امو ؟هؤاضق فيك اوفلكتو .هرطفو رفسلا يف هموص ظفح اوفلكت دقو

 .باتك صن هيف سيل امم كلذ هبشأ

 .158واهال/ص 478 174 /تارقفلا ةلاسرلا )١(
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 ناضمر رهش نع ةلأسملا يف جاتحا ؛ملعلا لهأ ريغ نم ًادحأ تملع الو

 :(") (يناثلا ءزجلا) رضسلا # موصلا و رطفلا باب :ثيدحلا فالتخا

 ضرملا يف رطفلا نأ موصلا يف ةيآلا رهاظو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 َرْحَأ ِماّيأ ْنِم دف ٍرَفَس لع وأ اًضيِرَم َناَك نَمَو ) :هللا لوقل ْمْرَع رفسلاو رعخ ك هلام

 ٠ .ةيآلا

 ن7 رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل» 2 ينل نم تيدا عادلا وأ ًاضيرم

 نَمَف ) :ىلاعت هللا لوق يف :تلق ام هل تيكحف لاق "مايصلا يضقي نأ رثسا
 ص م

 ( رح ماي ْنِي ةّدِعف ٍرَفَس َْلَع ْوَأ اًضيِرَم َناَكح نمو :ةَمّضَيل َرَشلآ ُمُكَدِم َدِبَك

 ةيآلا نأ يف فلاخي دحأ نآرقلاب ملعلا لهأ نم سيل ّنأو «ةدحاو ةيآ اهنإ

 .ًاعمتجم الإ لزني ال دحاولا مالكلا ّنأو ءدحاو مالك ةدحاولا

 عطق ىنعم :ةيآلا ىنعم نأل ؛ نيتقرتفم ةروسلا يف ناتيآلا تلزن نإو
 ُضْرَفو ءناضمر رهش يف # هللا لوسر ماص اذإف :تلق .لجأ :لاق .مالكلا

 .؟ال مأ هموص بجاو يأ )000

 117 /ص - ثيدحلا فالتخا - ىنزملا رصتخم رظناو .50 و 55 ص ثيدحلا فالتخا ()

 /ص ٠١ /ج :ثيدحلا فالتخا , بلطملا دبع .د /قيقحت مألا قحلم رظناو 4414و 49" و

 "57و

 باحصأو دمحأو ١6 موصلا /ملسمو :*5/موصلا باب يراخبلا هاور حيحص ثيدحلا (9)

 /مقرب 171و١47و459/ص ء١/ج يعفاشلا دنسم قيقحت نم يعلا ءافش رظنا «ننسلا

 . 5و 014

 فالتخا رظنا ««هنع هفرعأ ال) :لاقف أقحال ةشقانملا قايس يف كلذ نع ىعفاشلا باجأ (:4)
 ْ .ه8/ص ثيدحلا
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 رفاسملاو ضيرملا رطفب ةيآلا ّنأ انملع دق سيلأ «ةيآلا يف لزنأ امنإ ناضمر رهش
 ؟ثيداحألا الإ كسفن يف ضْرْعَي ءيش قبي ملو :هل تلقف .ىلب :لاق ؟؟صخر

 :هل تلقف «ءلاق ؟رطفلا سيلأ © لوسرلا رمأ نم رخآلا نكلو .معن :لاق

 مث موصيو ''”« مكودعل اووقت» :لوقيو رطفلاب سانلا رمأي هنأ ىرت الأ ,موصلا

 اوقلحيو اورحني نأ سانلا رمأ هّنإف ةيبيدحلا ماع عنص امك ؛هرطفب هموصل رطفلا

 .اولعفف ءقلحو رحنف قلطناف ءاوبأف

 رباج هب ىتأ دق :تلق ؟« رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل » :هلوق امف :لاق

 ربلا نم سيل » :لاق لف ينلا ملع املف موصلا هدهجأ الجر نأ ركذف ءارسفم

 :لمتحاف « رفسلا يف مايصلا

 .هسفنب اذه غلبي نأ ربلا نم سيلف «رطفي نأ حيحص وهو هل هللا صخرأ

 :يأ) :لوقي مث ...مَِأ هفلاخ نم يذلا ضورفملا ربلا نم سيل لمتحيو -

 .تفصو ام ىلع ةلالد 5 يبنلا موص يفو (يعفاشلا

 * يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - نع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ
 :'"' (تاولصلاو تاراهطلا

 :ةلمرح ةياور يف تأرقو :ىلاعت هللا همحر يقهيبلا لاق

 )١( مايصلا / ملسم يف هوحن يور امك ءرضت ال يباحصلا ةلاهجو .حيحص ثيدحلا )١5/ "( «

 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحت يعلا ءافش رظنا (415//26) موصلا / دواد وبأو  2١«457/ص

 /مقرو ءالا7 /مقرب 15.

 4١. /ص .١/ج نآرقلا ماكحأ (؟)
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 امك .هيلع ةداعإ الف َكَك هللا ةصخر لوبق نع ةبغر ريغ نع ةالصلا متأ نإف

 تراك نَمَف ) :َدو هللا لاق دقو هيلع ةداعإ ال - رفسلا يف ماص اذإ - نوكي

 5 مع وك هءسو ص دل نس عالج < خا
 .ةيآلا 6 َرَحَأ ِماّيأ ْنِم ٌةَدِعف ٍرفَس ىلع وأ اًضيرم مكدم

 :''' مايصلا اذ يعفاشلا نع رثؤي اميف :نآرقلا ماكحأ

 :هللا همحر ىنزملا ةياور يف تأرق :ىلاعت هّللا همحر يقهيبلا لاق

 ْمُكَيَلَع بيك ) :هؤانث لج هللا لاق :لاق هنأ - هللا همحري - يعفاشلا نع

 ( ٍتدوُدْمَم اًماَيَأ © َنوُقكَت َمُكْلَعَل َمُكلَبَف ني تريلا لع ّبِيُك امك ُماَيِضلَ
 ُرْبَص ) :ىلاعت هلوقب ناضمر رهش مايألا هذه ّنأ نابأ مث «ةيآلا ١1817-184[ :ةرقبلا]
 « ُهَمْصَيِلَف رْبشلا مكدِم َدَِس نَمَق ) :هلوق ىلإ © ُناَءْرَقْلا ِهيِف لزنأ يذلا َناضَمَر وهو رت درك عش سا هد جل 7 . ورر اثم ويمر عا مدر تمر

 .ةيآلا [188 :ةرقبلا]

 ناكو ءناضمر رهش موص الإ موص بجي ال هلأ َكك هللا بانك يف ْانّيب ناكو

 موصلا ضرف هنأ سانلا هللا ملعأ املف :لاق هانعمب هنع ةلمرح ةياور يف هركذو

 بهذتو «ةلهألاب ال مايألاب روهشلا دعت مجاعألا تناكو .(ناضمر رهش) :مهيلع

 ةلهألا ّنأ ىلاعت هللا نابأف .فلتخي - ةّلِهألاب روهشلا تّدع اذإ - باسحلا ّنأ ىلإ

 انت هلأ َدنِع روهشلا َةَدِع ّنِإ ) :لاقف روهشلا ركذو ؛جحلاو سانلل تيقاوملا :يه

 ذإ :ةلهألل روهشلا ّنأ ىلع َلدف .ةيآلا ["5 :ةبوتلا] © ِهّللأ بنك ىف اَرْبَط َرَسَع

 .ةلهألا ريغب ددعلا نم مجاعألا هيلإ تبهذ ام ال .تيقاوملا اهلعج

 يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظناو ل6 - 6 /ص «ا١/ج «نآرقلا ماكحأ قلل

 .715"/ص
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 عست رهشلا نأ نيبو كب هللا لزنأ ام ىلع كلذ هلي هللا لوسر نّيِب مث

 نونوكي دق مّهنأ كلذو .نيرشعو أاعست نوكي دق رهشلا نأ :ىنعي نورشعو

 .ةلهألل كلذ نأ

 :لاق عيبرلا انريخأ «سابعلا انربخأ .ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 ُرْبَس ) :موصلا ضرف يف ىلاعت هللا لاق :- ىلاعت هللا همحر - يعفاشلا لاق
 ل مثه م دور 2 7 م . . 7 رهص 00 #4 _ هم _ همر

 رهشلا مكنم َدِبَس نَمف ) :هلوق ىلإ «ةيآلا « ْناَءَرَقْلا هيف لزنأ يذلا َناصَمَر
 / ع4 ىو« همه« ع مل تس ه4 ص مرار ءراوعف ب
 .تايآلا (رْحَأِماَيَأ نم ةدعف رفس ىلع ْوَأ اًضيرم ناك نمو همصيلف

 اهيف اورطفي نأ مهل لعجو «ةدعب مهيلع مايصلا ضرف هلأ ةيآلا يف َنْيِبف

 ءرسيلا مهب دارأ هنأ ربخأو ,ةدعلا اولمكي ىتح اوصحيو «(نيرفاسمو ىضرم)

 دع وك هس#ع# ع تل كس ء؟ سل < عاج - ا 07 5 5

 :نيينعم لمتحي «ةيآلا

 «(نيرفاسم الو ىضرم) ناضمر رهش موص مهيلع لعجي الأ :امهدحأ

 ىلع «نيتلاحلا نيتاه يف رطفلاب مهرمأ امنإ نوكي نأ لمتحيو :يناثلا

 .اولعف نإ اوجرحي الئل ءاوؤاش نإ ةصخرلا

 مو .ةدحاو ةيآ يف رفسلاو ضرملا يف رطفلاب رمألاو .موصلا ضرف ناكو

 يف نانيآلا لّونُت دقو .ةقرفم ال «ةعباتتم تلزنأ امنإ ةيآ لك ّنأ ًافلاخغ ملعأ
 .عطقنم ريغ دحاو مالك اًهنأ :ةيآلا ىنعم نأل ءالف ةيآ اًمأف نيتقرفم ةروسلا
 .هريغ هدعب فنأتسي

 ىنعم نأل ؛ ةلأسملا هذه نم رخآ عضوم يف :هللا همحر يعفاشلا لاقو
 ."'' مالكلا عطق :ىنعم :ةيآلا

 .(رفسلا يف موصلاو رطفلا باب لوأ) 47 /ص .ثيدحلا فالتخا رظنا )١(
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 يف لزنأ امنإ ناضمر رهش ُضْرَفَو ءناضمر رهش يف 5 هللا لوسر ماص اذإف
 .ةصخر رفاسملاو ضيرملا رطفب ةيآلا نأ انملع «ةيآلا

 طيح ني نطيل سبح أوو كه

 ٌمُثنَأَو يرهوُرِشَبُن او ليل ىلإ ٌماَيِصلآأوُمَتأ مث رِجقلا َنِم ِدَّوْسَألآ

 00 ( ٍدِحَسَمْلا ىف َنوُفكَع ٠

 :"' (هيف فالخلاو روحسلاو مئاصلا رطفي ام) باب :مألا
 .مئاصلا ىلع ماعطلا هيف ُمُرْحَي يذلا تقولا :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .قفألا يف ًاضرتعم رخآلا رجفلا نيبتي نيح

 :كك هللا لاق كلذكو ءسمشلا بيغت نأ ىلإ 2 ىنلا نع انغلب كلذكو

 .ةيآلا « ليلا ىلإ َماَيِصلآ اوُمَيَأ مث )

 ًاركاذ ءبرشلاو لكألل ًادماع ءبرش وأ نيتقولا نيذه نيب اميف لكأ نإف
 .ءاضقلا هيلعف موصلل

 هيخأ نع ءملسأ نب ديز نع .كلام انربخأ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءميغ يذ موي يف .ناضمر يف رطفأ ه4 باطخلا نب رمع نأ . ملسأ نب دلاخ

 دق نينمؤملا ريمأ اي :لاقف لجر هءاجف ءسمشلا تباغو ءىسمأ دق هنأ ىأرو

 منو ْمُكَل ُساَيِل نه مُكيآَسن لإ ُتََرلَآ ٍماَيِصل هليل كَل ّلِحُأ ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (1)

 ٌيهوُرِشَب َنَْلَف ْمُكَدَع اَفَعَو ْمُكيلَع باتت َةُكَسْشنَأ تر وئام زثمم عئنأ هلأ مِلَع “هَل ٌّنساَبِل
 َنِم ٍدَوْسَألا ٍطْيَخا نم ْضيِنأْلا يل ْمُكل َنئبتَي يح اوُبَرْسَآَو اونكو مُكَل هلأ بيك اَم وقت

 اك هَل ُدوُدُح َكلَي ٍدِجَسَمْلا ىف َنوُفكَع ْرْشنَأَو ىرهوُرِشَبُت الو ليلا ىلإ َءاَيِضلآ اوُمَتأ رْجَفل

 .[141/ :ةرقبلا] ©« تروُقْكَي مهَلَعَل ِساّنلِل جياد هلأ يَبُيَكِلَّذَك ١ اَهوُبَرَقَت

 .7748و7717 /ص .”* /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .45/ص 7 /ج ءمألا (0)
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 - ملعأ هللاو - كلذب ديري هنأك .(ريسي بطخل 1 :رمع لاقف رسمشلا تعلط

 .هناكم موي ءاضق

 :"” (رهاظلاب مكحلاو داهتجالاورارقإلا) باب :(اضيأ) مألا
 الإ دهتجي نأ ملسملل زوجي ال هلأ نايب يف - :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 يارب ناضمر موصي نأ زاجو ؛هسفن يآرب لمعي الأ هيلعو ءةنسلاو باتكلا قفو

 َنيبَتَي تح ) :َكك هلوقل كك هللا باتك فالخ اذهو ءعلط دق لالحلا ّنأ هسفن

 8 دلل لوسر لوقلو ءةيآلا ( رجلان , دوألا يما نب نضيتألا طا مك

 .ثيدحلا '"' ”« ... هتيؤرل اوموص»

 :" ' (مايصلا # هللا همحر يعفاشلا نع رثؤي ام) :نآرقلا ماكحأ

 .ةيآلا ( ٍدِحسَسَمْلا ىف َنوفكدع َرثنَأَو كرهوُرِشَبُت اَلَو ] :ىلاعت هللا لاق

 :نع يور اميف ةلمرح باتك يف تأرقو :هللا همحر ىقهيبلا لاق

 هيلع سبحف «ءرملا همزل ام :فوكعلا عامج :لاق هنآ ىلاعت هللا همحر يعفاشلا

 .فكاع وهف أمثأم وأ ناك ارب «ءيش نم :هسفن

 5 لس 6 بد د ممر . دع 8
 :فارعألا] 6 مه ِماَنّصْأ َنَع َنوفكعي ٍمْوَق ْلَع أَوَنَأَف 7 :َكك هلوقب جتحاو

 :-ةةنقا ليلخلا ميهاربإ وهو - هلوق يضر نمع ةياكح ىلاعت هلوقبو .ةيآلا

 .ةيآلا [07 :ءايبنألا] © َنوُفكَع اَه َرّشنَأ َىّلأ ُليِئاَمَكلآ هذه ام )

 .498/ص ءال /ج «بلطملا دبع .د / قيقحن مألا رظناو ١١ /ص ت/ج .مألا كلل

 .181” /ةيآلا ريسفت يف هجيرخت قبس (؟)

 ١١. /ص «١/ج نآرقلا ماكحأ ()



 هللا لاق ءمعن :لاق ؟َكْك هللا باتك يف لصأ رربتمللا فاكتعالل لهف :ليق

 يف "”فوكعلاو «ةيآلا « ٍدِحَسَمْلا ىف َنوُفَع ْرْشنأَو رصوُرِشَبُت اَلَو ) :كك
 ."'هتعاطو هللا ةدابع ىلع اهسبحو ءاهيف سفنألا ربص :دجاسملا

 رت رم مور 2 - ريل . راتني م سس

 "7 ( ٍلِطَبْلاب مكَدَيَب مكلاومأ أوما اَلَو ) :كو هللا لاق

 :() (لاضنلاو قبسلا باتك) باب :مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 هذخأي نأ لحي ام عامج :لاق ىلاعت هللا همحر يعفاشلا سيردإ نب دمحم انربخأ

 :"”هوجو ةثالث ملسملا لجرلا نم لجرلا

 .روذنلاو «ةاكزلاب مهيلع بجو امو .هنع نولقعي نم تايانجو«مهتايانج
 .كلذ هبشأ امو «تارافكلاو

 .عويبلا نم ضوعلا هب اوذخأ امن مهسفنأ ىلع اوبجوأ امو 00 اهيناث

 .هانعم يف امو باوثلل تابهلاو «تاراجإلاو

 ةدام) ناسللا ٠ اهيلع سفنلا سبحو اهموزلو «ناكملاب وأ ءىشلا ىلع ةماقإلا :فوكعلا لصأ )١(

 .94١51/ص طيسولا مجعملاو 1٠١84 /ص طيحملا سوماقلا رظنا (فكع

 يف الإ نوكي ال رربتملا فوكعلا نأ ال .ةدابعلا لصأ نم هب رريتم دجاسملا يف فوكعلا نأل (؟)

 .”/مقرب .ةيشاحلا ٠١١ /ص نآرقلا ماكحأ رظنا ,دجاسملا

 اوُلُكَأَتِل ٍماَحُحأ ىلإ آه اوُلَدُتَو ٍلِطَبْلاب مكَتْبَب مُكَلَومأ اَوُكأَت لَو ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (0)

 .[184 :ةرقبلا] ( َنوُمَلعَت رْنَأَو ْثإلاِب ٍساّنلأ ٍلَومأْنِّم اًقبِرَف

 .001و١05 /ص «ه /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظنا ,354/ص ء؛4 /ج .مألا (5)

 .9١1/ص .؛/ج مألا (0)

 فيلأتلا يف يعفاشلا ةداع نم نأل .مألا يف نيدوجوم ريغ امهو اهثلاثو اهيناث ميقرت تعضو (1)

 فطعلا واو فذح نسحتسي هيلعو «ئراقلا ةئطفل هدعب ام كرتيو طقف لوألا ركذي ام ًابلاغ

 .لصألل ةاعارم اهانتبثأ دقو ميقرتلا دعب
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 :نيهجو نم دحاو سامتلا مهلاومأ نم نيعوطتم اوطعأ امو :اهثلا

 .ىلاعت هللا باوث بلط :امهدحأ

 .هايإ هوطعأ نمم دامحتسالا بلط :رخآلاو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ باوثلا هيلع وجرن نحنو ,نسح فورعم امهالكو
 ٌدحاو اهانعم يف امو .هوجولا هذه ريغ نم مهلاومأ نم سانلا ىطعأ ام مث

 :(ًاضيأ) نيهجو نم

 .قح :امهدحأ

 .لطاب :رخآلاو

 :قيك هللا لوق كلذو .هوطعأ نمل الو .مهل زئاج ريغ لطابلا نم اوطعأ امف

 وه يذلا هجولا اذه نم قحلاف «ةيآلا « ٍلِطَبْلاِب مُكَنْيَب مكلومُأ اَوكَأَت اَلَو )

 لطابلا ىلعو .هسفن يف قحلا ىلع لدي .,تفصو يتلا هوجولا هذه نم جراخ
 .هفلاخ اميف

 1( جَحْلآَو سالت يِقَوَم َىه ةلهألا نع كلتوُمسي) :كلِق هللا لاق

 :"'' (لاجآلا عيب) باب :مألا

 ريغ نع ءاطعلا ىلإ عيبلا ةزاجإ ّيوُر دقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 رخأتي دق ءاطعلا نأل ؛هيلإ عابي الأ انرتخا امنإو .هفالخ مهريغ نع يورو «دحاو

 لاق .نآرقلا يف اهلصأو ِةَلِهُأ وأ «ةتوقوم مايأب .ةمولعم لاجآلا امنإو «مدقتيو

 .ةيآلا ( ّجَحْلآَو ِساَنلِلُتِيِقَوَم يه لق .ةلِهألا نَع كلئولكسَي ) لَك هللا

 نأب ملأ َسِيَلَو ٍجَحْلآَو سان توم يه لق ةلهألا ٍنَع كلوي ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا )١(

 ْمُكَلمَل هل أوُقنَأَو ”اًهيونأ ْنِم توُيبْل أوُتأَو قت نَم ربل ٌّنكِلَو اَهِروُهُظ نِم توُيبْل اوُتأَت

 .[184 :ةرقبلا] « تروُحلفَت
 .١17/ص :4 /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2/8 /ص ." /ج ىمألا (؟)
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 ىلإ وأ .دقنب الإ رمتلا ءارش يف ريخ الو :"''ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .هنيعب رهش لاله وأ «هنيعب رهش نم «هنيعب موي :مولعم لجألاو ,مولعم لجأ

 مدقتي كلذ نأل ؛"'دادجلا ىلإ الو .داصحلا ىلإ الو ءءاطعلا ىلإ عيبلا زوجي الف

 ل ةيآلا ( كت ىَبَسُم لَجأ لإ نتي ُمَياَدَتاَذِإ ) :ىلاعت هللا لاق امنإو ءرخأتيو

 الف «ةيآلا ©« َجَحْلآَو ِساَنلِل ٌتيِقَوَم يه َلُق ”ةلهألا نَع كلئوثتسَي ) : تو هلل لاقو

 .ةلهألا ينم وأ «ةلهألاب الإ تيقوت

 :'*” (عويبلاو فلسلا #. :لاجآلا #) باب :مألا

 الو .داصح 3 «ءاطعلا ىلإ عيب حلصي الو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 نوكت نأ مّتح ىلاعت هللا نأل ؛ مولعم ريغ اذهو «ىراصنلا ديع الو .دادج

 نع كوني ) :لاعتو كرابت لاقف مالسإلا لهأل تقو اميف .ةلهألاب تيقاوملا

 .ةيآلا ( َجَحْلأَو سائل ُتبِقَوَم م لك لهل

 «تيقاوملا لَّمُج ةلهألاب ىلاعت هللا ملعأف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءاهب الإ مالسإلا لهأل ًاملع لعجي ملو «ةلهألا نم مايألا تيقاوم ةلهألابو

 .- ملعأ هللاو - ملعأ ام ريغبف اهريغب ملعأ نمف

 0 (بيعلا 4. فالتخالا) باب :مألا

 تقّومْلا :ىمسملاو يمسم لجأ لإ يدلاب نذأ 3ع لا نأ لي عيبلاف

 )١( /ص 4 /ج بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «87 /ص ء«قباسلا عجرملا سفن 11

 .دج :ةدام .9١٠/ص طيسولا مجعملا رظنا .لخنلا رمث عطق ناوأ :دادجلا (؟)

 .785 /ةيآلا ةرقبلا ةروس نم (9)

 .111و٠19 /ص «4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .45 /ص .“" /ج مألا (5)

 .١717/ص «8/ج « بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2٠١7 /ص ءال/ج مألا (0)
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 ُتيِقَوَم يه َلُق ةّلِهأْلا نع كلئوُلَعَسَي ) :لوقي هئإف كبك هللا ىَّمَس ىتلا ةلهألاب
 مايألا نم اهانعم يف ناك امو .تيقاوملا ةفورعم ةلهألاو «ةيآلا « َجَحْلَآَو ِساَنلِل

 .نينسلاو .تامولعملا

 نع «ميركلا دبع نع ؛«ةنييع نب نايفس انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 نإ الإ .ءاطعلا ىلإ اوعيابت ال :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع .ةمركع

 .ثيدحل دحلا 7« ريصعلا ىلإ الو «' ”.دنألا

 2 (ملّسلا) باب :ينزملا رصتخم

 نأ لبق نمثلا عفدي ىتح فلسلا يف زوجي الو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 دنع ةمولعم ةفصب هيف فلس ام ناك نإو ءًاقفوصوم هيف فلس ام نوكيو .هقرافي

 ةلِهألا نَع كلتوُنَعسَي ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق ءزاج مولعم لجأو ءاهب ملعلا لهأ

 .ةقباسلا ةرقفلاب '' مألا يف درو ام ركذ مث «ةيآلا ( َجَحْلآَو ِساَنلِل ُتِِتَوَم ىِه لق
 ّتبإ ًاَوُدَتْعَت اَلَوَر ٌمكَئولجبقي نيذلا هللا لس فاو ) :كبَو هللا لاق 00 كت وأ ترم اص يد 0 7

 ٠ :ةرقبلا) 0 ( حريِدتْعمْلا بحي بي ال هَل

 .(ماشلا لهأ ةغلب) ماعطلا هيف سادي يذلا عضوملا وهو ءرديبلا :ردنألا )١(

 ءافش رظناو 200١ /مقرب 2147 /ص دنسملا رظنا ء.حيحص هدانسإ نكلو فوقوم ثيدحلا (؟)

 ءاوعيبت ال :ظفلب هتيادب يف ركذ دقو 449 /مقرب 27١4 /ص ١ /ج يعفاشلا دنسم قيقحت يعلا

 ىتح بحلا لبانس سود وهو :سايدلا ىلإ الو (ريصعلا ىلإ الو) نم الدب هرخآ يف ركذ امك
 .بحلا اهنم جرخي

 ١. /ص ينزملا رصتخم ()
 .١77/ص 8 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 21١7 /ص ءال /ج مآلا رظنا (5)

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (6)

 لح



 هلوق ىلإ عيبرلا أرقو « َمُهوُمُتْفَقُت ُتِيَح َمُهوُلتََأَو ) :ك هللا لاقو
 ("' ( َنيِرِفكلآ ْءاَرَج َكِلاَذَك ) :ىلاعت

 :"'' لاتقلاب نذإلا ادتبم :مألا

 هباتك يف هنابأ :ىنعمب لاتقلا مهل هللا حابأو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ُبِحُي ال هلآ نإ اَوُدَعَعَت اَلَو رُكتوُنَِفُي يذلا هللا لِمِبَس ىف اوُنِحَقَو ) :ك لاقف

 هلوق ىلإ عيبرلا أرقو «ناتيآلا ( َمُهوُمُتفقُت ُتيَح َمُهوُنَفَو © تِدَتْحُمْل

 . ©« َنيِرفكْلا ُءاَرَج َكِلاَذَك ) :ىلاعت

 لْسَأ اوناك مهو .ةكم لهأ يف اذه لزن لاقي :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ."”' كبك هللا ركذ ام مهلاتق يف مهيلع ضرفو «نيملسملا ىلع ودعلا

 نع يهنلا وأ ءاولئاقُي ىتح لاتقلا نع يهنلاب ©” هلك اذه خسن :لاقي مث

 .ةيآلا 6 ٌةَنَتِف َنوُكَت ال ٌىَح ْمُهوُلجَقَو ) :كك هللا لوقب مارحلا رهشلا يف لاتقلا

 .اهعضوم يف ةعوضوم يهو ءداهجلا ضرف دعب ةيآلا هذه لوزنو

 ةكوُجَرْخَأ ُتَح ْنَي مُهوُجرْخأَو َمُهوُمُتْفقَت ُتْيَح مُهوُلَتَفآَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةيناثلا ةيآلا ةلمكت )١(

 141١[. :ةرقبلا] ©« َنيِرِفَكْلآ ْءآَرَج َكِلاَذَك

 .1589 /ص « /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 916١ 15١. /ص ؛/ج مألا (0)

 ١٠١ /ص 21 /ج ءمألا يف درو ام انه ىلإ ركذ دقف 215 /ص 2 /ج «نآرقلا ماكحأ رظنا قرف

 . هتيف رحب

 .مارحلا دجسملا دنع لاتقلا نع يهنلاو «مكولتاقي نأ لبق نيكرشملا لاتق نع يهنلا يأ (8)

 نياك



 "7 (ٌةَنتِف َنوُكَت ال َح ْمُهوُلتدَفَو ) :كق هللا لاق
 :"' لاتقلاب نذإلا أدتبم :مألا

 ىتح لاتقلا نع يهنلاو .هلك اذه خسن لاقي مث :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ل َْيَح َمُهوُلِتدَقَو ) :َكك هللا لوقب مارحلا رهشلا يف لاتقلا نع يهنلاو ءاولتاقُي

 يف ةعوضوم يهو «داهجلا ضرف دعب ةيآلا هذه لوزنو «ةيآلا 4 ٌةََتِف َنوُكَت

 .اهعضوم

 "7 لاتقلاب نذإلا أدتبم :نآرقلا ماكحأ

 َنوُكَت ال يَ ْمُهوُنِتاَقَو ) :ةيآلا هذه لوزنو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 يعفاشلا نأكو ءاهعضوم يف ةعوضوم يهو .داهجلا ضرف دعب «ةيآلا 4 ٌةََتِف

 ىلع «ةيآلا 4 ٌةَنَتِف َنوُكَت ال ْمَح َمُهوُلِتنَقَو ) :كنك هللا لوقب دارأ *“” هللا همحر

 ْيَح نكمل اوقاف ) :ةيآ نم روهمجلا هركذ ام خسنلا يف ّمعأ اهل
 [م* :ةبوتلا] © ٌةَقاك َتيِحِرْفُمْلأ اوُلَجَقَو ) :هلوقو [0 :ةبوتلا] « ْرُهوُمُندَجَو

 .- ملعأ هللاو - ةيآلا

 الإ َنَوَدُع كَ أوسأ نإ ِهَلي يدل َنوُكَيو نتف َنوُكَت ال يَ َمُهوُلِتنَقَو ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا )١(

 ١97[. :ةرقبلا] « َنيَّظلَ َلَع

 .856 /ص 5 /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .١15/ص «4 /ج ءمألا (؟)

 امهلف نيتقباسلا 191و٠9١1 /نيتيآلا ريسفت رظناو «(نتملا) ١١ /ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ (*)

 .انه امب طابترا

 ىنغلا دبع خيشلا ققحملا مالك نم ًاصخلم «(شماملا ١١ /ص .؟ /ج «نآرقلا ماكحأ (:)
 .هللا همحر قلاخلادبع



 ِنَمَف ُصاَصِق ُتَمْرُكَوِماَرْخأ رباب ُماَرخا ريشا ) :و هللا لاق
 "7 ( ْمُكُيَلَع ىَدَتْعَآ اَم ٍلْئِمِب ِهّيَلَع أوُدَتَعأَف َمُكْيَلَع ىَدَتْعَأ

 :'"”(ودعلاب راصحإلا) باب :مألا

 ِماَرْخَأ ربشلاب ُماَرَخآ ٌربْشلآ ) :كْيك هللا لاق :ىلاعت هللا هحر يعفاشلا لاق

 ( ْمُكلَع ئَدَمَعأ اَم لِ ِهْيَلَع اوُدَتْعآَف ْمُكيَلَع ئَدَتْعَأ ِنَمَف ٌصاَصِق ُتَمرَقَلَو
 ّدرلا يف بجاو ريغ صاصتقلا ّنأ ىلع نآرقلا نم ةلالدلا يف اهدروأ دقو «ةيآلا

 .بجاوب نوكي امْنِإ .( ٌصاَصِق ) هللا لوق ّنأ ىلع ةيآلا هذهب لدتسا نم ىلع

 هل نمل بجي ناك نإو صاصقلا ْنِإ :هل تلقف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .صتقي نأ هيلع ًابجاو صاصقلا سيلف .صاصقلا

 « ٌصاَصِق ْتَمرْخآَو ) :ىلاعت هللا لاق :تلق ؟كلذ ىلع لد امو :لاق

 صتقي نأ هل حابم وأ ؟هحرج نمم صتقي نأ حرج نم ىلع بجاوفأ «ةيآلا

 .صتقي نأ هل حابمو ,وفعي نأ هل :لاق ؟وفعي نأ هل ٌرْيَخو

 اَم ٍلْثِمب ِهِيَلَع اوُدَتْعأَف ّمُكْيَلَع ئَدَتَعأ ِنَمَف ) :كك هلل لاق :هل تلقو

 يدتعن نأ انل ناك ءانيلع ىدتعا ًاكرشم ًايدتعم نأ ولف .ةيآلا © َمُكَيَلَع ىَدَتَعَأ

 .لعفن نأ انيلع أبجاو نكي ملو ءانيلع ىدتعا ام لثمب هيلع
 لاق امو ءتفصو ام ىلع كلدي اذهف :تلقف .تفصو ام ىلع كلذ :لاق

 ةيبيدحلا حلص نم ةنس دعب ةيضقلا ةرمع يف - مهنم ُهّصَقأ َكْك هللا نأ نم :دهاجم

 مخ بسلا ملم رم 2 2 مرو # م و2 رواش مم و 72 5 سل »ا -.

 ْمُكَيَلَع ىَدَعْعأ ِنَمَف ٌصاَصِق َتَمْرْخَأَو ِماَر رشلاي ُماَرَفَأ ٌربْشلا ] :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا )١(
 6ع

 .[154 :ةرقبلا] © َنيِقتُمْلآ عم هلأ َّنأ اَوُمَلَعأَو هلآ أوُقنأَو ْمُكَيَلَع ئىَدَتْعأ اَم ٍلَدِمب ِهّيَلَع اوُدَتْعأف

 .ُ ٠7 /ص 3” /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو لك /ص 3 /ج مألا عرف
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 ّنأ ىلع ةلالد هيف تسيلو .هيف هوُدر يذلا رهشلا لثم يف مهيلع لخدف -

 .- ملعأ هللاو - كسنلا ءاضق ةهج نم هيلع أبجاو ناك هلوخد

 "7 ( هَ ةَرْمُعْلاَو جل أوُمَتَأَو ) :كق هللا لاق

 :"' (ودعلاب راصحإلا) باب :مألا

 نِإَف و ةّرمعلاَو حفل أوُمِتَو ) :كك هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ( هع ْئَدَهَ َّلَبَي قَح رُكَسوُدْرأ أوقلحت الو ' يذق َنِمَرسَيسَأ اَمه َمبرِمْخأ

 ريسفتلاب ملعلا لهأ نم هنع تظفح نمم عمسأ ملف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نوكرشملا لاحف لي ينلا رصحأ نيح «ةيبيدحلاب تلزن ةيآلا هذه ّنأ يف افلا

 لصي ملو ءًالالح عجرو قلحو «ةيبيدحلاب رحن كي ينلا ّنأو .تيبلا نيبو هنيب
 .هتصق ركذنسو .هدحو ه# نافع نب نامثع الإ .هباحصأ الو .تيبلا ىلإ

 .هلحم يدهلا غلبي ىتح اوقلحي الأ مهايإ َكَنك هللا رمأ نأ ةيآلا رهاظو

 نَمَف ّتنِمَأ آَذإَف ) :كْك هللا لاقو ءاهاّمس ةيدفب هسأر نم ىذأ هب ناك نم هرمأو

 .ةيآلا « يَدَشَأ َنِم َرَسْيَعَسَآ اَمَق ْجَحأ ىلإ ةرمُعْلاب َعَبَمَت

 نأل ؛ "”ءاضق ودعب رصحلا ىلع نوكي الأ - ملعأ هلل - هبشي اهدعب امو

 .هرمأ ركذ دعب مارحإلا يف ضئارف ركذو .ءاضق هيلع ركذي مل ىلاعت هللا

 لو يذم ني رَستْسأ امه َمُْرِمَحُأ ْنَف "ل ةَريملآَو حفل اوُميأَو ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (1)
 ني هيف يأ نب ىذَأ ةدي ذأ ابرك مُكدم ناك نتف كَ ئذتأ علت قَح زوز اوُقلَت
 ذهتيْمل نم "يذق نم رسم امك جلا ىلإ راب مَمت نم يأ ذل ١ بلسم وأ ِةَقَدَص وأ ماّيص

 ىٍرْضاَح ءُهلهأ نُكَي َمْل نَمِل َكِلَّذ وياك ٌةَرَكَع َكلِت متْعَجَر نإ ٍعَبَسَو جحا ىف لن ماَيِصَ

 ١95[. :ةرقبلا] « ٍباَفِعْلأ ُديِدَّس هلأ نأ أَوُمَلْعَأَو هلآ أوُقنَأَو ٍماَرَخَأ ٍدِجْسَمْل

 .898 /ص ا /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .109و158/ص 5 /ج مألا (؟)

 .كلذ وحن ركذ دقف ١١-١7 /ص ١ /ج نآرقلا ماكحأ رظناو « 75 /ص ينزملا رصتخم (9)

 ا



 :"' (؟جحلا بوجو ةرمعلا بجت له) باب :(اضيأ) مألا

 ةَرُعْلاَو جَفَأ اوُمتَأَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ديعس هلاقو «غوطت :نييقرشملا ضعب لاقف «ةرمعلا يف سانلا فلتخاف «ةيآلا 4 هن

 يبأ نع .٠ .قاحسإ نب ةيواعم نع هربخأ «يروثلا نايفس نأب م جتحاو «٠ ءملاس نبا

 .ثيدحلا "'« وطت ة ةرمعلاو داهج جحلا» :لاق ني هللا لوسر 7 «يفنحلا حلاص

 هب تبثت مل نإو وهو «عطقنم وه :لاقف ؟# ينلا نع اذه لثم تبثأ :هل تلقف

 ِتيَبْلَ ٌجِح ٍسائلآ ىََع ِهّلَِو ) :لوقي كك هللا نأ عوطت اهنأ يف انتجح نإف .ةجحلا

 .ةيآلا [917 :نارمع لآ] 6 كابس هيل َعاطَعْسَأ نَم

 ملعن مل اًنأو «ةرمعلا باجيإ « «جحلا باجيإ نيب يذلا عضوملا يف ركذي ملو

 هللا لوق لمتحي دق :هل تلقف ءتّيم نع ةرمعلا ءاضقب َرِمُأ نيملسملا نم ًادحأ

 ناك اذإ هضرفو ءأعم امهضرف نوكي نأ «ةيآلا 4 هب ةَرْبعْلاَو جَحآ أوُمَتَأو ) :دك

 َةرَلَّصلأ أوُميِقَأَو ) :ىلاعت هلوقل «ةريثك عضاوم يف هتوبثب تبثي دحاو عضوم يف

 .ةيآلا ١٠١[ 5 :ةرقبلا] © ةوكّزلآ أوُتاَءَو

 ٠١[ :ءاسنلا] ( اًتوق قص وم اًبَحك َرييِمْؤُمْلا ىلع تناك ةولّصلا نإ ) :لاق مث

 .ةيآلا

 كلذ عنمي ملف ءاهنود ىرخأ ةرم ةالصلا درفأو «ةالصلا عم ةرم اهركذف

 ةرمعلا ءاضقب َرَمأ ًادحأ ملعن ال :كلوق يف ةجح كل سيلو .تبثت نأ ةاكزلا

 فلسلا نم ملعن الو :لوقي نأب «ةرمعلا بجوأ نمل اهلثم كيلع الإ تّيم نع

 .171و78 /ص 7 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «174- ١7 /ص ا” /ج مألا (0)

س نب طعس نع كفو يقع هب موقت ال فيعض هدانسإو «فيعض ثيدحلا قفز
 يا كا م
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 .تلق امك عوطت يه الو .تّيم نع ةرمع ىضقت ال :لاق هنآ هنع تبث ًادحأ

 نم ًادحأ ملعن ال :ةرمعلا بَجْوأ نم لوق ناك ؛ةجح كل ملعن ال ناك نإف

 © هلي ةَريُعلاَو ٌيَحآ اوُمِأَو ) :ةيآلا لواتي نأ هبشأ بهذملا اذه بهذ نمو

 .امهيف متلخد اذإ «ةيآلا

 .اهكرت يف صخرأ ًادحأ ملعن ال ةنس ةرمعلا :انباحصأ ضعب لاقو

 نبا نأو ءاهباجيإ لمتحت نأ ديري ناك نإ اهباجيإ لمتحي لوقلا اذهو :لاق

 لمتحيو «ةمئألا نم هريغ هفلاخي ملو ءاهباجيإ ىلإ بهذ امهنع هللا يضر سابع
 .اهباجيإ ال اهديكأت

 اهنرق ديك هللا إف ,ةبجاو ةرمعلا نوكت نأ - قيفوتلا هللا لأسأو - يدنع ملعلا

 َنِم َرَسْيَعْسأ اَمَه َمُتْرِمْحُأ نق ' هلي ةريعْلاَو جلا اوُمَيَأَو ) :لاقف جحلا عم

 .ةيآلا ( يَدَهَأ

 اهمارحإ نس كي هللا لوسر ّنأو «'''جحي نأ لبق رمتعا ك# هللا لوسر ّنأو

 «ةرمعلا ىلع لمع ةدايز جحلا يفو .تاقيمو قالحو فاوطب اهنم جورخلاو

 لوق كلذ عمو ءرهاظ نود نطاب هنأ ىلع ةلالد نكي مل اذإ ىلوأ نآرقلا رهاظف

 .هريغو سابع نبا

 ثيدحلا ةعوسوم رظنا 217/5 /مقرب جلا لبق رمتعا نم باب «رمع نبأ نع يراخبلا هاور )١(

 رشنلل مالسلا راد «ةثلاثلا ةعبطلا .179/ص (دحاو دلجم يف) ةتسلا بتكلا - فيرشلا

 .خيشلا لآ زيزعلا دبع حلاص ةعجارمو فارشإب «(ضايرلا) عيزوتلاو

 *.ه



 يضر سابع نبا نع ءسوواط نع .رانيد نب ورمع نع «ةنييع نبا انربخأ
 اوُمَتََو ) "هللا باتك يف اهتنيرقل اًهنإ هديب يسفن يذلاو » :لاق هلأ امهنع هلل
 .ثيدحلا « ةيآلا 4 هلي ةَرمعْلاَو بحل

 قلخ نم سيل» :لاق هنأ ءاطع نع .جيرج نبا نع ءدلاخ نب ملسم انربخأ

 .ثيدحلا '"”« ناتبجاو ةرمعو ةجح هيلع الإ ّدحأ هللا

 .مهنم رثكألا لوق وهو ءانييكم نم هريغ هلاقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةرمعلاب َمّعَمَت نَمَف ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر ل يمفاشلا لاق

 عم ةرمعلا ناَرِق يف # هللا لوسر ّنسو «ةيآلا ( يَدَشَأ َنِ َرَسيِمَسَآ اَمَه جلا ىلإ

 علا نرقي نأ دحأل نوكي آلا هبشأ ءًاعوطت ةرمعلا لصأ ناك ولو ءًايده جحلا

 لبق امهدحأ نم جرخي ىتح ًاضرف ةلفان يف لخدي ال أدحأ ّنأل ؛جحلا عم

 وأ عتمتلاب همزلي الأ هبشأف «ةالصلا نم ةلفانو ةبوتكم يف كلذ سيلو «مالسب

 نوكي ال ام مكح نأل ؛ لاح لكب ًاعوطت ةرمعلا لصأ ناك اذإ .يده نارقلاب
 .لاحلا يف ًاضرف نوكي ام مُكُح ريغ «لاحب ًاعوطت الإ

 يف ةرمعلا تلخد » : هللا لوسر لاقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 بيطلا نع هلئاسل 2 هللا لوسر لاقو .؛ثيدحلا "'« ةمايقلا موي ىلإ جحلا
 .ثيدحلا *'« كتّجَح يف ًالعاف تنك ام كترمع يف لعفا» :بايثلاو

 ةرمعلا بوجو باب يراخبلا هاور ءامهنع هللا يضر سابع نبا ىلع فوقوم ثيدحلا )١(
 ."94/ص فيرشلا ثيدحلا ةعوسوم رظنا ؛ةرمعلا باوبأ ةمدقم / اهلضفو

 /اهلضفو ةرمعلا بوجو باب يراخبلا هاور « ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع فوقوم ثيدحلا 00
 .94"8 /ص فيرشلا ثيدحلا ةعوسوم رظنا «ةرمعلا باوبأ ةمدقم

 .(1517/59655) مقرب ؛(دبأ دبأل لب .- نيترم - جحلا يف ةرمعلا تلخد) :ظفلب ملسم هاور (9)
 . قينلا ةجح باب . 88١ /ص فيرشلا ثيدحلا ةعوسوم

 يف عنصاف كتجح يف عنصت تنك ام » : كي هلوقب دنسملا يف درو هنكلو حيحص ثيدحلا عه

 - .0009و1-8) جحلا /ملسمو )١/1١( ةرمعلاو (17) جحلا /يراخبلا اور « كترمع

 لا



 "'« رغصألا جحلا يه ةرمعلا نأ» :مزح نب ورمعل © ىيبلا هبتك يذلا باتكلا

 .ثيدحلا

 ( هللا لوسر باتك نع ركب يبأ نب هللا دبع ينثدحي ملو :جيرج نبا لاق

 ٠ .ال :لاقف

 نم هيزجنو ؛ةرمعلا عم جحلا نرقي نأ هيزجيو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 َعّبَمَت نَمَف ) :كك هللا لوق ىلع ًاسايق أمد قيرهيو .هيلع ةبجاولا ةرمعلا

 .عتمتملا نم ًالاح فخأ نراقلاف «ةيآلا (« ٍيَدَها َنِمَرَسْيَتْسآ اَمَق جلا ىلإ ةَرمُعْلآ

 نم ةرمعلا لبق جحلاو .جحلا لبق ةرمعلا ئزجتو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هيلع ةبجاولا

 .رخآلا يف امهدحأ لوخدل هلبق ةرمعلا مّدق اذإ جحلا تاقيم طقسي امك

 ينلا نأل ؛ ةئاَرْعِجْلا نم رمتعي نأ بحأو .لحلا نود ةرمعلل تاقيم الو

 نأ ةشئاع رمأ لِي ينلا نأل ؛ ميعنتلا نم رمتعا كلذ هأطخأ نإف ءاهنم رمتعا هي

 .اهنم هترمعل لخدملا دارأو ءاهب ىلص هه ىنلا نأل

 :ظفلب يراخبلا يف درو .817 /مقرب 0757 /ص ١/ج يعفاشلا دنسم قيقحت يعلا ءافش رظنا -

 ثيدحلا ةعوسوم رظنا «1784 /مقرب ثيدحلا « كتجح يف عنصت امك كترمع يف عنصاو

 :مقرب ملسم هاورو ١550. /ص «ةعوسوملا نم 18417 /مقر ثيدحو ١5١. /ص فيرشلا

 (1/١٠1؟8057) مقرب ملسم يف ظفللا اذه وحن دروو ؛ةعوسوملا 455 //ص (7/ 71799)

 .456/ص ةعوسوملا

 نآمظلا دراوم يف امك نابح نباو .(2307 /5) ىربكلا نئسلا يف يتقهيبلا هجرخأ ثيدحلا )١(

 «يقهيبلل /راثآلاو ننسلا ةفرعم رظنا ءامهريغو (186 /؟) ننسلا يف يطقرادلاو 279

 77١8. /مقرب (شماحلاو نتملا» 50 /ص ؛ 7” /ج

 ناحل



 سوأ نب ورمع تعمس :لوقي رانيد نب ورمع عمس هلأ «ةنييع نبا انربخأ
 هك يبنلا نأ» ءامهنع هللا يضر ركب يبأ نب نمحرلا دبع ينربخأ :لوقي يفقثلا

 .ثيدحلا ''« ميعنتلا نم اهرمعيف ةشئاع فدري نأ هرمأ

 ةرمعلاو جحلا تضقف «ةنراق تناك ةشئاعو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ينلا كلذ تلأسف «جحب ةنورقم ريغ ةرمعب فرصنت نأ تبحأو ءاهيلع نيتبجاولا

 ملف مارحإب ةكم تلخد تناك دقو .ًأريخ ةلفان اه تناكف ءاهرامعإب رمأف كغ

 .تاقيملا ىلإ عوجر اهل نكي

 :"' (9معنلا ريغب هيدفي نأ ديصلا باصأ نمل له) باب :(اضيأ) مألا
 وأ) نآرقلا يف ءيش لك :هللا همحر ءاطع لاقف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ."” ءاش ام هبحاص هنم راتخي (... وأ ...

 :هؤانث لج هللا لاق :لوقأ اذه يف ءاطع لوقيو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ْوَأ ةَقَدَص وأ ِماَّيِص نّي ٌةَيَذِفَف ِيِسأَر نّي ىذُأ يب ْوَأ اًضيرم مُكدم نك نَمَق )

 كلذ يأ ,:ةرجع نب بعكل :لاق هنأ © هللا لوسر نع يورو «ةيآلا 6 ٍقلْسُ

 َنِم َرَسيَتْسَآ اَمَه جَحلأ ىلإ ةريغلاب َعّمَمَت نَمَف ) :5 هللا لاقو .كأزجأ تلعف

 ْ .ةيآلا © ُماَيِصَق َدَحَمْل نَمَف يده

 :(© (جحلا ) باب :(اضيأ) مألا
 :عيبرلا لاق

 .(؟7 / )١7 جحلا /ملسمو ١( / 5) ةرمعلا /يراخبلا هاور حيحص ثيدحلا )١(

 .١48/ص ا /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت ملا رظناو 184 و188/ص ؟/ج مألا (0)
 نب ورمع نع «جيرج نبا نع ء.لكيعس انريخأ :لاق ثثيح ؟87 /ص «يعفاشلا دئسم رظناو عرف

 - ءاش نهتيأ هل «[14“ :ةرقبلا] ةبآلا « ٍيلسْن وأ ٍةَقَدَص ْوَمماّيِص نم ٌةَيَدِفَف ) :ىلاعت هللا لوق يف رانيد

 .ةيآلاب ةدراولا اهيف ريخملا ةثالثلا نم ءاشي ام راتخي :يأ

 هركذ دقو ال١١ /ص .4/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.707” /ص ءال/ج مألا (:)
 .( جحا رهشأ يف ةرمعلا) ناونعب



 . يهو ءاهنسحتسأ ةنسح :لاقف جحلا رهشأ يف ةرمعلا نع يعفاشلا تلأسو

 ,ةيآلا ( جتا ىلإ ة ةَرمُعْلاب مكَمَت نمف ) :كبو هللا لوقل ,جحلا دعب اهنم ىلإ بحأ

 هي يبلا َنآلو ,ثيدحلا " '« جحلا يف ةرمعلا تلخود » :# هللا لوسر لوقلو

 .ثيدحلا '' '( ةرمع همارعأإ لعجي نأ يده هعم نكي ل نم» :هباحصأ رمأ

 رمع نبا نع .راسي نب ةقدص نع .كلام انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 نم يلإ بحأ يدهأو جحأ نأ لبق رمتعأ نأل هللاو » :لاق هنأ امهنع هللا يضر

 .ثيدحلا دلل ةجحلا يذ يف جحلا دعب رمتعأ نأ

 (© راصحإلا :(اضيأ) مألاا

 :لاقف «ىلاعتو كرابت هللا هركذ يذلا راصحإلا :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ريصخأو «ةيبيدحلا موي تلزن «ةيآلا (« يَدَظَآ َنِم َرَسْيَسَآ اَمَف َمُتْرِمْخُأ َنِإَف )

 .لحلا ين مالسلاو ةالصلا هيلع َرَحَنو ءودعب © يبلا

 :*' (ةرمع الو جح ةدارإ ريغل ةكم لوخد) باب :(اضيأ) مألا
 َرَسْيَمْسَأ اَمَق َمُتْرِصَحُأ ْنِإَف ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ( يَدَهَآَنِ

 نم ناكف .برحلا فوخل اوُلَحُي نأ ؛ةرمع وأ جحب نيمرحملل - هللا - نذاف

 اهلخدو .همارحإ نم جرخمي مرحم نم مرحي الأ برحلا فاخ نإ ىلوأ مرحي مل
 .برحلل مرحم ريغ حتفلا ماع هللا لوسر

 )١( مقرب ملسم هاور ثيدحلا )١57 /196٠0( /ص فيرشلا ثيدحلا ةعوسوم 818١.

 /ص ١/ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا هللا دبع نب رباج ةياورب حيحص ثيدحلا (0)

 .هلبق امو 109 /مقرب 041

 087 /ص ١/ج يعفاشلا دئنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءحيحص هدانسإ .«فوقوم ثيدحلا (9)

 .4514 /مقرب

 .014/ص ا /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,18١5/ص ١ /ج مألا (5)

 ."04 /ص 7 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «ك117 /ص ١ /ج مألا (4)

 قاحا



 :(' (اياحضلا 4 ددعلا نم ةندبلا هنع ئزجت ام) باب :(اضيأ) مألا

 هللا يضر ريبزلا نبا نع .كلام ثيدحب لوقأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نع ةندبلا ةيبيدحلا ماع # هللا لوسر عم اورحن مّهنأ د رباج نع ءامهنع

 َمُتْرِمْحُأ نِإَف ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق نيرصحم اوناكو «ةعبس نع ةرقبلاو .ةعبس

 6« يَدَشَأ نم َرَسْيَتْسَأ اَمَق ) :هناحبس لاق املف «ةيآلا « يَدَهَآ َنِمَرَسْيَعْسَآ اَمَق

 تبجو ةعبس نعو «نيعتمتمو نيروصحم ةعبس نع ةندبلا تأزجأف «ةاش ةيآلا
 .كلذ ريغ وأ ءديص ءازج وأ ناَرِق نم مهيلع

 27 دبعلاو ةأرملا مح # فالخلا :(اضيأ) مألا

 .هديس نذإ ريغ نم جحلاب لهي دبعلا يف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 الإ هيف زوجي ال رصحملاك دبعلاف هعنم اذإو .هعنم هلو .هديس هعدي نأ ىلإ بحأف
 :- ملعأ هللاو - نالوق

 ريغ ًادبع ناك اذإ لحيف ؛هريغ "'هيزجي الو .مد الإ هيلع سيل نأ :امهدحأ
 رصحي رحلا يف هلاق دبعلا يف اذه لاق نمو ءحبذ دجوو قتع ىتمو ؛مدلل ٍدجاو

 .مدلا ىّدَأ رسيأ ىتمو لحيو قلحي ءئيش دجي ال وهو ,ودعلاب

 قدصت ماعطلا دجُو نإف ءًاماعط مهاردلاو .مهارد ةاشلا مّوَقُت نأ :يناثلا

 .موصيف دجاوب سيل لاح ّلكب دبعلاو ءاموي دم لك نع ماص الإو هب

 نم همزلي ام ىلع هساق بهذملا اذه بهذ نمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ُماَيِصَق دَجحَّمْل نَمَف "ىدَهَآ َنمَرَسيْسَآ اَمَف ) :لوقي َكبك هللا نإف «ةعتملا يده

 .د /قيقحت مألا رظناو ءراصحإلا باب 77 /ص ينزملا رصتخم رظناو .,577/ص 7/ج مألا )١(

 .01/54 /ص 237” /ج «بلطملا دبع

 .794و7 417 /ص ا" /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 21١19 /ص «؟ /ج مألا (؟)

 .- ملعأ هللاو - هريغ هئزجي الو :طبضألا لعلو ءتدرو اذكه ()
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 هعنمي مل .مصي ملو ءايده دجي مل ولف «ةيآلا ( َمُتْعَجَر اّذِإ ِةَعَبَسَو جلا ىف ِماّيأ ٍةَحَل
 .ماعطلا وأ يدا هدعب هيلع نوكيو .هجحو هترمع نم لحي نأ نم كلذ

 :"” (ضرملاب راصحإلا) باب :(اضيأ) مألا
 هل ةَرمْعْلاَو حلا اوُمَتََو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ( يَدَهَآ َنِمَرَسْيَبسَآ اَمَه مُتْرِمْحُأ نإ

 نأ تيأرف :لاق اهدعبو .'"'ودعلل راصحإلا باب ةرقف يف درو ام ركذ مث

 نم الإ رمتعمو جاح لك ىلع «ةماع هلل ةرمعلاو جحلا مامتإب ىلاعت هللا رمأب ةيآلا

 يدنع ضيرملا ناكو ءودعلاب رصحلا نم # هللا لوسر هيف نس مث.هللا ىنثتسا

 .مهنع هلل يضر ةشئاعو ءرمع نباو .سابع نبا لوقو .ةيآلا مومع هيلع نمم

 ."' مهنع ْثّدُح امك الإ - هب اوظفلي مل نإو - تلق ام ىنعم قفاوي

 :”يناثلا اياحضلا :(اضيأ) مألا

 َنِم َرَسِيَعَْسَأ اَمَف ) :عتمتملا يف ىلاعت هلل لاق دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اوحبذي نأ جحلا ىلإ ةرمعلاب اوعتمت نيذلا هباحصأ © هللا لوسر رمأو «ةاش

 هالعأف ءمدلا ىندأ هأزجأ اذإ هنأآل .””مهيزجي ام لقأ كلذ ناكو ةاش «ةاش

 .509و 1١08 /ص 7” /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء157 /ص ء؟ /جءمألا )١(

 .084و 087 /ص ا“ /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .1059و108 /ص ١ /ج مألا رظنا (؟)

 .ودعب ك# هللا لوسر راصحإلو «ةيآلا صنل ءطقف ودعلا ىلع راصحإلا رصقب يأ (*)

 .87 /ص ؟ /ج نآرقلا ماكحأ رظناو . 7١4 /ص ١ /ج مألا (5)

 .ءاي اهبلقب ةزمهلا ليهست تدرو اذكه (0)

 ندد



 0 (جحلا ف) باب :(اضيأ) مألا

 ناك هنأ ءرمع نبا نع «عفان نع «كلام انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ."' ةرقب وأ ريعب :(يدهلا نم رسيتسا ام) :لوقي

 .ةاش (يدهلا نم رسيتسا ام) :لوقن تنأو نحنو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 "”رمع نبا ىلع كرتن نأ انل زاج اذإ و ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع هيورنو
 .ًابجاو كل ىنلل هيلع كرتلا ناك سابع نبال

 :'' (جحلا عم ةرمعلا تاقيم) باب :(اضيأ) مألا

 «يكملا يف اذه تلق فيكو :لئاق لاق نإف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ْنُكَي ْمَل نَمِل َكِلَذ ١ :لاق كك هللا نأل :ليق ؟ةعتملا مد هيلع لعجت ال تنأو

 .ةيآلا (ِراَرَكَآ ٍدِجَسَمْلا ىرِضاَج .ُهلهَأ

 :" (ودعلل راصحإلا) باب :(اضيأ) مألا

 َعلَبَي مح ) :لوقي كك هللا نإف :لئاق لاق نإف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق ماك <

 هرحن ءرصحأ اذإ نوكي نأ هبشي اذه هلحمب ملعأ هللا :تلق «ةيآلا « ُهَلَِع ُىَدَهَ

 .عساو يبرع مالك وهو ؛مرحلا راصحإلا ريغ يف هلو .تفصو امك رصحأ ثيح

 عضو دقو ل15 /ص :8/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 23507 /ص ءال/ج مألا )١(

 .يدهلا نم رسيتسا ام :ىمسمب اناونع

 رظنا ءحيحص هدانساو ءرمع نبا ىلع فوقوم ثيدحلاو .414/ص يعفاشلا دنسم مألا (؟)

 07" /مقرب 01/7 /ص .١/ج .يعفاشلا دنسم قيقحت يعلا ءافش

 سابع نبا لوق ىلإ «(ةرقب وأ ريعب) :هنأب يدهلل ةرسفملا رمع نبا ةياورب لمعلا كرتن نأ :يأ (0)

 ذإ كف ىينلا لعف عم مجسنم امهنع هللا يضر سابع نبا لوق نأ ببسب «(ةاش) :يدهلا نأب

 .ةكم لوخد نم شيرق هتعنم امدنع كلذب هباحصأ رمأو «ةاش ةيبيدحلا موي رحن

 .709 /ص ا" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء1 45 /ص 37 /ج مألا (:)

 98”27 /ص ا" /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ١159« /ص «.قباسلا عجرملا (4)

 لدادب



 :"'' كو هللا ةعاط ريغ ف رذنلا ف فالخلا :(ًاضيأ) مألا

 وأ اًضيِرم مكدم ناك نَمَق ) :ىلاعتو كرابت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا لوسر نّيبف «ةيآلا « كُن وأ ٍةَقَدَص وأم اَيِص ني ٌةَيَذِفَف فأر نم ىّذأ دهب

 7 قرف نيكاسم ةتس ماعطإلاو «' 'ثالث موصلا ناب كبك هللا نع

 ال ىاش امك اهنيب كيك هللا فلاخو «ًأدبعت تارافكلا تناكف قاش كسنلاو

 .همكحل تفبرفقعم 6م

 «ماعط نم

 :''' (...ةرمعلاب عتمتلا نايب) باب :ينزملا رصتخم

 .ةيآلا © جلا ىلإ ةّرمُعْلاب ْعَمَمَت نَمَف ) :دْك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هل نإف ءاعتمتم راص .ةجحلا يذ وأ «ةدعقلا يذ وأ ءلاوش يف جحلاب ّلَهأ اذإف

 جرخي الأ هيلعو :لاق .رانيد نب ورمع لوق وهو .جحلا يف لخدي نيح موصي نأ
 ةعبسلا موصيو '”' ... ةثالثلا مايألا - أيده دجي مل اذإ - موصي ىتح جحلا نم

 هلهأ ىلإ عجر اذإ

 (" (لوألا نايبلا) باب :ةلاسرلا

 َعّئَمَت نَمَف ) :عتمتملا يف ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ْجَحْأ ىف ماي ةَحَل ُماَيِصَق ْدَجحَمَل نَمَف يذق َنِم رَسَعسآ اَمَف ٍجَحَأ لإ ة ةرمُعْلاِ

 )١( /ص .”/ج مألا  15١0/ص ءال /ج .؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 11/7 .

 نم هجو هل ناك نإو .(مايأ) رمضملا اهزييمت نأل ةثالث موصلا :طبضألا لعلو ءتدرو اذكه (؟)

 .- ملعأ هللاو - كلذ زاوجي ةيبرعلا

 .دم نيتسلا نم نيكسم لكل نوكيف «دادمأ ةعبرأ عاصلاو ءاعاص ١6 عسي لايكم :قّرْفلا ()

 .55 /ص «ىنزملا رصتخم (4)

 1١5. و9١1 /ص ء١/ج نآرقلا ماكحأ رظناو )0(

 .72/ص ءالم -ا/”* /تارقفلا ةلاسرلا (5)

 لدلدلا



 سس قف ا

 ةيآلا ( مارت

 "”عبسلاو .جحلا يف ةثالثلا موص ّنأ «ةيآلا هذهب بطوخ نم دنع ًانّيِب ناكف
 .ةلماك مايأ ةرشع - عومجملا حبصيف - عجرملا يف

 «نييبتلا يف ةدايز نوكت نأ تلمتحاف 4 ٌةَلِم اك ٌةَررَكَع َكلِت ) :ىلاعت هللا لاق

 ." ةلماك ة ا ةثالث نأ مهملعأ نوكي نأ تلمتحاو

 ناسل ىلع هللا نّيب مث «ةيآلا ( ِهّلِب ةَرْمْعْلآ ريعْلاَو جل أوُمِتَأَو ) :ىلاعت لاقو

 2604 ..ةرتعلاو جحلا لمع فيك 2 هلوسر

 لدف «ةيآلا (« يَدَهَآ َنِم َرَسْيَمَس َْسآ ام َمُتَرِصَحُأ َنِإَف ) :ىلاعتو هناحبس لاقو

 بجو قحب ؛لجرلا لام يف هّلك اذه ْنأ هيف نوملسملا فلتخي مل امو ةئسلاو باتكلا

 .( هنع همرغ دحأ فّلكي ال هئأآو .همزل هوجوب «نيمدآلل هللا هبجوأ وأ هلل هيلع

 (" جحلا زذ هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 هله نكي ْمَل نَمِل َكِلَذ ) :ىلاعت هلوق يف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا (ِماَرَْآ ٍدِجَسَمْلا ىِرِضاَح

 هجو اهل ناك نإو «(مايأ) رمضملا اهزييمت نأل عجرملا يف ةعبسلاو :طبضألا لعلو ءتدرو اذكه )١(

 .- ملعأ هللاو - ةيبرعلا نم

 نأ باسح لك يف ةكلذفلا ةدئاف نأ :1؟١1 /ص «١/ج ؛يرشغغزلا /فاشكلا بحاص ركذي (؟)

 :برعلا لاثمأ يفو .ملعلا دكاتيف ؛نيتهج نم هب طاحيل ًاليصفت ملع امك «ةلمج ددعلا ملعي

 .17/ص «ةلاسرلا رظناو .ملع نم ريخ نامْلِع

 ١”. /ص (96و95 /نيترقفلا ةلاسرلا (*)

 راصحإلا مد نأ :كلذب دوصقملاو .001و060 /ص .1548 و157 /نيترقفلا ةلاسرلا (4)

 .هيلع بجو نم لام يف بجاو
 .5١1و0١1 /ص ء١ /ج ءنآرقلا ماكحأ (0)
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 «تيقاوملا برقأ نود نم هلهأ ناك نم لك :وهو .هنم برق نم :هرضاحف

 .نيتليل نود

 :لاق عيبرلا انربخأ .سابعلا وبأ انربخأ ,ديعس وبأ انربخأ

 ةَّرُم نب ورمع نع «ةبعش نع ؛عيكو نع هغلب اميف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 « هلي ةَريْعْلاَو جحا اوُمِتَأَو ) :ةيآلا هذه يف د يلع نع «ةملس نب دبع نع

 .ثيدحلا "''« هلهأ ةريود نم لجرلا مرحي نأ» :لاق «ةيآلا

 :عيبرلا انريخأ «سابعلا وبأ انربخأ ءديعس وبأ انربخأو

 نأل ؛جحلاب لهُي ىتح «عتمتملا ىلع ةعتملا مد بجي الو :لاق يعفاشلا انربخأ
 - ص

 :ةيآلا ©« يده َنِمَرَسْيَعْسآ امه جا ىلإ رمل َعَعَمَت نَمَه ) :لوقي هؤانث لج هلل -
 ىلإ ةرمعلا نم لالهإلاب عتمتلا :وه عتمتلا نأ - كو هللا باتك يف - أنْيب ناكو
 ؛عتمتلا لمكأ دقف .جحلاب مارحإلا يف لخد اذإ هنأو .جحلاب مارحإلا يف لخدي نأ

 نب ورمع لوق وهو .همد هيلع بجو دقف هلامكب ىضم اذإو «عتمتلا ىضمو
 .رائيد

 ءقاش :6 يَدَهَأ َنِم َرَسِيَعْسَأ اَمَق / :لوقن نحنو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلإ جحلاب لهي نأ نيب اميف «مايأ ةثالث مايصف :دجي مل نمف سابع نبا نع ىوربو
 دعب مايأ ةعبسو .«(هرفس يف وأ ةكمب) ىنم دعب ماص :مصي مل اذإف «ةفرع موي
 .كلذ

 ىلإ عجر اذإ :رخآ عضوم يف لاقو «عجرملا يف ةعبسو :رخآ عضوم يف لاقو
 .هلهأ

 الات



 ( َتَقَر الق ٌجََأ كرويف َضَرَف نَمَف تموُلعَمٌرْهْطَأ ُجيْخَأ ) كو هللا لاق

 (٠ قا هوق ىإ

 :'"' (ةرمعلاو جحلا هيفزوجي يذلا تقولا) باب :مألا

 نَمَف تَموُلْعَم ٌرهْهَأ ُجََأ ) :3 هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .[190 :ةرقبلا] ةيآلا ( ْجَحَلَأ ىف ) :هلوق ىلإ . « َتَقَ اَلَق ٌجَلَأ ريف َضَرَ

 ا 0 ماس انريخأ

 .ثيدحلا 0 ال :لاقف

 عبرا انريخأ

 وش عسي نأكل اقف ؟ديحلا روهش مسي رمع رب هللا دبع تعمسأ

 عمسأ مل :لاق ؟نهلبق ّجحلاب ٌناسنإ َلَهَأ نإف :عفانل تلق «ةجحلا اذو «ةدعقلا اذو

 .ثيدحلا . '*” اعيش كلذ يف هنم

 تقوشُف اََو َتَقَر اَلَف ٌجََأ روي َضَرَف نَمَف تَموُلعَم تُهْهَأ ُجَلَأ ) :للاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (1)

 ىئؤأتَي ٍنوُقْنأَو ئَوفتلآ ٍداَولَأ ربح كرإق أوُدوَرَو هلأ ُهَملعَيِرتَح ْنِ أوُلَعفَت امو يحل ىف َلاَدِج و

 .[1917 :ةرقبلا] © ٍبَبلأْلآ

 .184و 1417 /ص ا /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا رظناو .150و6١ 4 /ص 7 /ج مألا (؟)

 :سابع نبا نع تبث دقو ءسلدم وهف جيرج نبأ ةنعنعل .فيعض هدئسو :.فوقوم ثيدحلا (9)

 ١/ج «يعلا ءافش رظنا «عفرلا مكح هلو حيحص وهو جحلا رهشأ يف الإ مرحي الآ ةنسلا نم

 ع, ٠ /مقرب .457؟و 1:9١ /ص

 ًاقيلعت يراخبلا هاور ءىرخأ دهاوش دوجول حيحص وهو .فيعض هدنس .فوقوم ثيدحلا (4)

 /ص كج يعلا ءافش رظنا حيحص حيحص هدائسإ :يقهيبلا و رجح نبا لاقو فرغفرف] جحلا /مزجلاب

 .149 /مقرب ١

 نال



 :لاق عيبرلا انربخأ

 لاق :لاق جيرج نبا نع ءدلاخ نب ملسم انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 .ةجحلا وذو .ةدعقلا وذو «ءلاوش : :يه .سوواط

 ءاج ًالجر نأ ول تيأرأ :ءاطعل لاق هنأ جيرج نبا نع ؛دلاخ نب ملسم انريخأ

 .ةرمع اهلعجا :هل لوقأ لاق :هل ًالئاق تنك فيك ءناضمر رهش يف ّجحلاب ًالّهم

 نع ءءاطع نب رمع انربخأ :لاق جيرج نبا نع ءدلاخ نب ملسم انربخأ

 لوق لجأ نم .جحلا رهشأ يف الإ جحلاب مرحي نأ دحأل يغبني ال :لاق هنأ ةمركع

 .ميقي مث جحلاب يلي نأ دحأل يغبني الو «ةيآلا © ٌتَموُلعَم ٌرُهْشَأ جحا ) :دك هللا

 :''' (لقع ىلع ةبلغ الو ضرم الو ودع رْصَح الب جحلا توف) باب :(اضيأ) مألا

 رمع نع ةلالد ناميلس نع ىيحي ثيدح ينو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 انراق ّجحلا هتوفي يذلا ناك نإو «ةرمع همارحإ ّنأ ال رمتعم لمع لمعي هنأ

 جحلاب مرحنا دارأ ولو ناري ًايدهو ؛جحلا توفل ايده ىدهأو نرقو ءانراق جح

 هل كلذ نكي نكي مل اذإو هل كلذ نكي م .جحلاب ًامرحم لباق ىلإ ميقي ةب نأ جحلا هتاف اذإ

 ريغ يف ّجحلاب ًالهم نوكي نأ دحأل نوكي ال :هنأ نم انلق ام ىلع ةلالد اذهف

 « َتَموُلْعَم ٌرهْشَأ جلل ) :دي هلل لوقل تامولعم ّجحلا رهشأ نأل «جحلا رهشأ

 .اهريغ يف جحلا رظح نوكي نأ - ملعأ هللاو - هبشأف .ةيآلا

 :"" ؟ةالصلا هيلع بجت نميف :(اضيأ) مألا
 يأ) ضرم ضراعب هلقع ىلع بلغ نمو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 « ٍبَبْلأْلا ىلؤأتي نوُقتآَو ) :كي هلل لوق يف ضرفلا هنع عفترا (ناك ضرم
 .امهلقع نم الإ يهنلاو رمألاب بطاخي آلا ًالوقعم ناك نإو «ةيآلا

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .45/ص ا" /ج «مآلا رظناو 2157/ص رج مألا )١(

 .؛6١كو 4١6١ /ص 2”/ج

 .63٠١؟و ١6١١ /ص 25 /ج .بلطملا دبع د /قيقحت مألا رظناو 225 /ص ء/ج مألا ةرهز
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 :''' (ةرمعلاو ّجحلا تقو نايب) باب :ينزملارصتخم

 ةيآلا © ُتَموُلعَم ٌرْهْسَأ جحا ) :كْك هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 نمف ؛(ةفرع موي وهو) ةجحلا يذ نم عستو .ةدعقلا وذو .ءلاوش :جحلا رهشأو

 .جحلا هتاف دقف ءرحنلا موي نم رجفلا ىلإ هكردي مل

 لعف نإف «جحلا رهشأ لبق ّجحي نأ دحأل زوجي الف :هللا همحر ةمركع لاقو

 لوق لجأ نم «ةلفان نوكتف اهتقو لبق ةالص يف لخد لجرك «ةرمع نوكت اههنإف

 .ةيآلا © ُتَِموُلْعَم ٌرُهْشَأ ٌجَحلآ ) :ك هللا

 ا اهب لوخدملا ةّدِع) ددعلا باتك :(اضيأ) ينزملارصتخم

 الو - ملعأ هللاو - راهطألاو "' ُءاَرْأْلاو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 411 ) :ىلاعت هللا لاقو ءرهّطلا ضعب ىضم دقو الإ ًارهاط اهقلطي نأ '”نكمي
3 
 .ةجحلا يذ ضعبو .نيلماك ةدعقلا وذو ءلاوش ناكو قيآلا ©« ٌتَموُلْعُم ٌرُهْش 3

 .رْيط ضعبو نالماك ناَرْهُط :ُءاَرْقَأْلا كلذك

 )١( /ص .'” /ج ؛مألا رظناو 77 /ص «ينزملا رصتخم ١60.

 .7١7/ص «ينزملا رصتخم (0)

 بهذم وهو) رهطلا عمج :ءوُرُق امأ «(هّللا همحر ةفينح يبأ بهذم وهو) ضيحلا عمج :ءاَرْقألا (”)

 تدرو اذكه راهطألاو ءارقألاو .17؟ /ص طيحملا سوماقلا رظنا .(هللا همحر يعفاشلا مامإلا

 فذحو نيتطقن عضوب راهطألا :ءارقألاو :نوكت نأ ةرابعلل طبضألا لعلو ينزملا رصتخم يف
 سانلا امداج امدنع اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح دنسملا يف درو دقو «- ملعأ هّللاو - واولا

 ام نوردت لهو ءمتقدص :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقف ..ءورق ةثالث لوقي هللا نإ :اولاقو

 دنسم بيترت رظناو «هنايب قبس امك يعفاشلا مامإلا بهذم اذهو .راهطألا :ءارقألا ؟ءارقألا

 .(شماهلاو نتملا) 5١ /ص .؟ /ج .يعفاشلا
 .- ملعأ هللاو - نكمي ال هنأ حصألا (:)

 نسال



 :''دحلا ف هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 :عيبرلا انربخأ «سابعلا وبأ انربخأ ءورمع يبأ نب ديعس وبأ انربخأ

 « ٌُتَموُلْعُم ٌرْهْشَأ حلا ) :ىلاعت هلوق يف :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 الإ جحلا ضرفي الو .ةجحلا وذو «ةدعقلا وذو ءلاوش :جحلا رهشأو :لاق .ةيآلا

 تلخ اذإ ضرفي الو :ةجحلا يذ نم "'عستو .هلك ةدْغقلا يذو ؛هّلك لاوش يف
 هضعب ّجحلاو .ّجحلا روهش نم - ةجحلا يذ رهش :يأ - وهف .ةجحلا يذ رشع
 . ضعب نود

 "7 ( وكبر نِّم ًالْضَف أوُغَتَبَت نأ ْحاَنُج َمُكَيَلَع َسْيَل ) :كق هللا لاق

 .(4) (رفاسملا ةالص) باب :مألا

 َمُكْيَلَع َسْيَل ) :ىلاعت هللا لوق ناك امكو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 ك8 و

 يف اورجتت نأ - ملعأ هللاو - ديري «ةيآلا ( َمُكَب در نِّم ًالْضَف اوُقَتْبَت نأ ٌحاَنُْج

 .* اورجّي نأ مهيلع ًامتح نأ ال .جحلا

 )١( نآرقلا ماكحأ ج/١ ص/1١5و١١60.

 ةيبرعلا نم هجو اهل ناك نإو .ةجحلا يذ نم - مايأ - ةعستو :بوصألا لعلو ؛تدرو اذكه ةفإ

 .- ملعأ هللاو -

 ني ريْضَفأ آَذإَف مكبر نْي الْضَ اوُعَنْبَت نأ حاَتُج ْمُكحيَلَع سيل ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا ()
 َنِمَل دلَبَف نْي رْسُك نإ ْمُكَدَدَه انك ُهوُرُكْذَأَو ٍماَرَحْلأ ِرْعْهَمْلا ددِع هللا اوُرُكأََذ نمَقَرَع
 .[15 :ةرقبلا] © َنيِلاَّضلأ

 رظناو .هسفن عوضوملا لوح ١79 /ةحفصلا يف تايآلا نم دهاوش هلو .175١/ص ١/ج مألا (:)

 ."00 /ص «؟ /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا

 .نومرحم متنأو ةراجتلا يف اولمعت نأ زوجي :يأ ()

 نع



 ذ يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - نع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ
 0 (تادابعلاو تاولصلاو تاراهطلا

0 

 ١ اقالة ياو ث) قف لاف ( :

 (صاخلا هلك هب داري رهاظلا ماع باتكلا نم لزن ام نايب) باب :ةلاسرلا '':

 ُتَيَح َنِم أوضيفُأ مث ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هّللا همحر يعفاشلا لاق

 اورضحي مل مهّلك سانلا ّنأ - هللا ءاش نإ - طيحي ملعلاف «ةيآلا « ْساَكلَأ َّضاَقَأ

 نكلو .هعم نمو اذهب بطاخملا 8 هللا لوسرو .ك# هللا لوسر نامز يف ةفرع

 ْساَنلآ ضاقأ ُتْيَح ْنِم اَوُضيِفَأ ) :لاقي نأ برعلا مالك نم ًاحيحص ©

 .سانلا ضعب :ىنعي

 ّجحلا ف هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ '”:

 نيسحلا لاقو :لاق «ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 نب سنوي انربخأ «نايفس نب دمحم وبأ هنع ينربخأ اميف ءيسجرساملا دمحم نبا

 :لاق ىلعألا دبع

 )١( /ص ء١/ج نآرقلا ماكحأ 9١.

 .- ملعا هللاو - قايسلل بسنا مألا ةرابع (؟)

 ٌوُفَع هللا ىرإ "هلأ اوُرِفْغَتْساَو ساَتلا ضاقأ ْتيَح ني اوُصيِفَأ رك ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا_ (0")

 .[144 :ةرقبلا] © ٌكيِحَد

 .١5/ص 27١6 /ةرقفلا ةلاسرلا (4)

 .4"1 و 177” /ص .١/ج نآرقلا ماكحا (0)

 نيل



 ٌضاَقْأ ُتَيَح ْنِم أوّضيِفَأ مث ) :ىلاعت هلوق يف :ىلاعت هللا همحري يعفاشلا لاق

 :نولوقي اوناكو :تافرعب نوفقي ال لئابقو شيرق تناك :لاق ؛ةيآلا « ال

 «مرحلا قرافن سيلو «ةيلهاجلا يف انيلع َلِخُد الو ءطق بسن مل 2” سْمحلا نحن
 0 ع و

 7 ( ٌةََسَح ةرخآألا ىفَو ةَكَسَح اَيْنّدلَأ ىف اََتاَم آنَبَر ) : كَ هللا لاق

 :"!فاوطلا ف لوقلا :مألا

 هيبأ نع «(بئاسلا ىلوم) ديبع نب ىبحي نع ءجيرج نبا نعع ,ديعس انربخأ
 نكرلاو حمج ينب نكر نيب اميف » :لوقي 8 ينلا عمس هنأ :بئاسلا نبا نع

 9 6 راَكلَأ باَّذَع اَنِقَو ةكَسَح ةَرْجآلا فو ٌةَنَسَح اَينّدلَأ ىف اَنِتاَء آَنبَر ) :دوسألا
 .ثيدحلا

 «يلإ فاوّطلا يف لاقي ام ْبَحَأ نم اذهو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هّلك يف لاقُي نأ ْبِحأو

 ةنانكو شيرق ةليبق ىلع قلطي ناكو «لاتقلاو هنيد يف ديدشلا وهو .ءسمحأ عمج :سْمُحلا )١(

 :ءاسمحلاب مهئاجتل ال وأ مهنيد يف مهسمحتل ؛ كلذب اومس «ةيلهاجلا يف مهعبات نمو ةليدجو
 3595 /ص طيحلا سوماقلا رظنا .داوسلا ىلإ ضيبأ اهرجح نأل «ةبعكلا يهو

 اَنِقَو ٌةَتَسَح ِةَرْجآلا ىفو ةكسَح اَيْنُدلَآ ىف اَنَتاَء آَنيَر ُلوُقَي نم مُهَنِمَو ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (6)

 50١[. :ةرقبلا] ( ٍراَثلَآ َباَّذَع

 «ثيدحلا سفن قاس دقف 78١ /ص دنسملا - ينزملا رصتخم رظناو .177/ص ء؟/ج مألا (9)

 . 1377 /ص ا“ /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو

 ١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحت يعلا ءافش رظنا «نابح نبا هححصو فيعض انه ثيدحلا (:)

 .494 /مقرب 065 /ص
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 ('7 ةيبلتلا :مألا

 :فاوّطلا يف همالك رثكأ نوكي نأ ابجأو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا 6 ِراَئلَآ باَّذَع اَنِقَو ٌةَكَسَح ةَرِخآلآ ىفَو ٌةَكَسَح اَيْنّدلَآ ىف اَنتاَم آَنبَر )
 ""(ٍباَسِخآ ْعيِرَس ُهّللآَو أوبسك اَمِم ٌبيِصَن ْمُهَل َكِيتَلوُأ ) : كو هللا لاق هةر ع و سم يدلك 0 مر58 و 2 هه

 [١٠؟ :ةرقبلا]

 :"' (جحلل فالستسالا) باب :مألا

 نم يسفن رجآ وأ :لاقف هلأس ًالجر ْنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع .ءاطع
 هللا يضر سابع نبا لاقف ؟ٌرجأ يِلأ كسانملا مهعم كيسنأف ؛موقلا ءالؤه

 .ةيآلا « ِباَسِآ ُعيِرَسُهَّلأَو وتكاد ست مل كت ) مذ :امهنع

 سمس رد ©

 6 1" (وتادوُدْعُم ِماّيأ أ ىف هلل أور ذآَو ) : ك5 هللا لاق

 :' (لاجآلا عيب) باب :مألا

 ريغ نع ءاطعلا ىلإ عيبلا ةزاجإ يور دقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 دق ءاطعلا ّنأل ؛ هيلإ عابي الأ انرتخا امِإو .هفالخ مهريغ نع يورو ءدحاو

 )١( /ص .؟ /ج ألا  ,575١/ص 7 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 01/7.
 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (؟)

 /قيقحت مألا رظناو 07070 و 74 /ص دنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 7١21/ص ء,/ج مألا ()
 .540 /ص ”” /ج .بلطملا دبع .د

 نمو ِهْيلَع ْمْنِإ آلف ٍَمْوَي ىف ٌلَجَعَت نَمَق ٍوْسدوُدَعَم ماي ى هَل اوُرْذَآَو ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (4)

 .[50* :ةرقبلا] © َنوُرَشحت هيل مكن اَوُمَلعأَو هللا اوُقنأَو قت نمل ِهيَلَع مْنِإ لَ َرْعأت

 /قيقحت مألا رظناو ؛كلذ ىلع ديكات اهيفف دلجملا سفن 45/ص رظناو ء/8/ص ءا" /ج ألا ()
 تح /ص 2 /ج .بلطملا دبع .د

 ندد



 نآرقلا يف اهلصأو ةّلِهأ وأ «ةتوقوم مايأب ؛ةمولعم لاجآلا اًمنإو ؛مدقتيو رخأتي

 تّقو امك ةلهألاب تّقو دقف «ةيآلا (ٍتدوُدَعَم ِماَيأ ىف هَل اوُرْكْذآَو ) :ىلاعت لاق

 .مدقتيو نامزلا رخأتي دقو «ىلاعتو كرابت هتيقاوم نم ءاطعلا سيلو .ةدعلاب

 .موي نم رثكأ أدبأ ةلهألا رخآتت سيلو

 74 اًهيف د 7 َدِفُمِل ضْرأْلا ىف سوت اَذِإَو) دبع هللا لاق

 ("”ةعمجلا ىلإ يشملا :مألا

 ٍضرألا ىف ىَعَس َْوَت اَذِإَو ) :هركذ زع لاقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ."' مادقألا ىلع يعسلا ال ءلمعلا وه :يعسلا .ةيآلا ( اًهِِف َدِسْفْيِل

 :ريهز لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 اولأيملو اوميلي ملو اولعفي ملف مهوكردي يكل موق مهدهعب ''”ىعس

 :””تيبلا اذه يف انباحصأ ضعب دازو

 لبق مهئابآ ءابآ هئراوت امنإفهوتأ ريحخ نم كيامو

 ٌلْخُنلا اهئبانم يفألإ سرغُتثو 2هجيشو الإ يّطخلا لمحي لهو

 ل ُهَنآَو َلْسْئلََو َترَحْلا َكِلْهُيَو ايف َدِسْفُمِل ضرأألا ىف ْئعَس نوت اَذِإَو ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا )١(

 .[50 :ةرقبلا] © ٌداَسقْلا بح

 .د /قيقحت مألا رظناو .44و97” /ص ١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ,.155/ص ء١/ج مألا (0)

 .797” /ص 25 /ج ؛بلطملا دبع

 .قباسلا ردصملا نآرقلا ماكحأ يف ةدوجومو مألا يف ةدوجوم ريغ مادقألا ىلع يعسلا ال 2

 امو .(اومالي لو) بلع ةياور يف تدرو :اوميلي ملو ....مهب اوقحلي ىتح سانأ مهقاثيمب لمع قح

 .(كي امف) :تدرو يرمتتشلا ةياور يفو .(ناك امف) بلع ةياور يف تدرو :كي

 .هللا امهمحر يعفاشلا ذيملت عيبرلا نم ةدايز هذه (6)

 اندحي



 هللا دبع ىنثدح :لاق .دمحم نب ميهاربإ انربخأ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .88 ينلا بحاص كيتع نب رباج هدج نع «كيتع نب رباج نب نمحرلا دبع نبا
 .ثيدحلا ''« كتنيه ىلع شماف ةعمجلا ىلإ تجرخ اذإ» :لاق

 2 . - رص رف هيي صح ل لس تك ديم نص را 2

 276 َنيِرْذنُمَو صريرشَبم نسما هَلآَت عَبف ةَدِحو ةَمأ ساكلا ناك ) : كِبق هللا لاق

 :"!ةيزجلا باتك :مألا

 نأ العو لج نابأ مث «هتدابعل قلخلا هللا قلخ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 هم و

 هللا َتَعَبف ُةَدِحو هم نساك ناك ) :ىلاعتو كرابت لاقف «هؤايبنأ :هقلخ نم هتريخ

 مهيلع هّللا ىلص نييبنلا - هناحبس - لعجف «ةيآلا « َنيِرِذَُمَو تيْشَبُم نحمل
 .مهيف هتجحب مايقلاو .هيحو ىلع ةنامألاب - هدابع نود - هئايفصأ نم ملسو

 :'”!ةمدقملا :ةلاسرلا

 30 أ نسانلا ناك / :لوقي ىلاعتو كرابت هنإف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 ايل

 .ةيآلا © َنيِرِذَنُمَو تيرْشَبُم َنسيِْتل هلأ َثَعَبَ ٌةَدِحاَو

 .هقلخ عيمج ىلع لضفملا ؛هتلاسرل بختتنملا ههيحول ىفطصملا هتريخ ناكف

 هركذ عم ُهركذ عوفرملا .هلبق لَسرُم هب لسرأ ام معأو «هتوبن متخو «هتمحر حتفب

 ءافش رظنا .ثيدحلا كورتم /دمحم نب ميهاربإ نأل ًادج فيعض هدانسإ .فوقوم ثيدحلا )١(

 .79 /مقرب 231917 /ص ١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتي يعلا

 َلَرنَأَو َنيِرِذَُمَو َتبرِشَبُم نسيت ُهَللا تَعَبَف ٌةَدِحاَو ُهَمَأ ساَكلَأ ناك ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (؟)

 امد نم هوُنوُأ نينا الإ همف فلآ امو "هيف اوُهلَتحآ امم سائل نب ْمُكَحَمِ ٍقَحْلآِب بكيل مُهعَم
 ُهّللَو منْذِإب ٍقَحْلَأ َنِم هيف أوُفْلَتَحَأ اَمِل أوُنَماَ تريزا ُهَلَآ ىَدَهَ ْرُهََبَب اًيْعَب ُتَنَيَيلا ُمُهْنَءاَج

 .[117 :ةرقبلا] ( ِمقَمْسُم رطارِص لإ ُءآَشَي نَم ىِدهَي

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2 /ص 275 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ,.159/ص 4 /ج مألا (

 2١" /ص 5 /ج «بلطملا

 .1"و١؟ //ص ؟الو ؟6 /ةرقفلا ةلاسرلا (4)

 نيرف



 قلُخ لكل مهعمجأو ءأسفتن هقلخ لضفأ .ىرخألا يف عُمشملا ٌمفاشلاو «ىلوألا يف

 .كف هلوسرو هدبع ادمحم :ارادو ابسن مهريخو ءايندو نيد يف هيضر
 هصو 4 هه

 أوُهَرْكَت نأ ّىَسَعَو مك رك َوَهَو َلاَتَقْلا ْمُكَيَلَع َبِيُك ) : 3و هللا لاق
 دع

 000  آ أ ٌء 00 كل

 '' ( َمُكلٌّرُش َّوهَو اثيش أوُبِحت نأ ْىَسَعَو مكحل ريح وهو ائيش

 :"' داهجلا ضرف لصأ :مألا

 .هترجه نم ةدم هي هللا لوسرل تضم الو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ددعلاب ةوق هللا نوع عم اهب مهل تثدح «هعابتاب ةعامج ىلع اهيف ىلاعت هللا معنأ

 لاقف ءًاضرف ال ةحابإ ناك ذإ دعب .داهجلا مهيلع ىلاعت هللا ضرفف ءاهلبق نكت مل
 ذا رر #ةدرعوو و راد ةهصو ر#» عمر ر رز

 َوهَو اعيش أوهركت نأ َىَسَعَو ّمُكَل ُهرك َوِهَو َلاَتقْلا ْمُكيَلَع بيك ) :ىلاعتو كرابت
 اك رس و 2 2 دعاو ص

 .ةيآلا © مكنش َوهَو اًميَس أوُبِحَت نأ َىَسَعَو وكل رْيَخ

 :"!داهجلا هيلع بجي ال نم :(اضيأ) مألا

 هباتك يف لد .داهجلا ىلاعت هللا ضرف املف :ىلاعت هّللا همحر يعفاشلا لاق

 لدي اذه لكو .ةيآلا © ُلاَمَقْلآ ْمُكَمَلَع َبِيُك ) :ىلاعت هللا هلوقل ؛غلبي مل رح الو

 وح َوهَو اج اوُهَرْكَت نأ محو ْمُكَل هك وهو لالا ْمُكِلَع ب ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (1)
 .[؟١1 :ةرقبلا] ©« توُّلَت ال زْأَو ملي هلو محل 95 َوهَو اكيَط اوت نأ ْىَسَعَو ْمُكْل

 /ص 2١ /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو .,554/ص ينزملا رصتخم رظناو .١١١/ص ؛/ج مألا (؟)

 .7537و 556”7/ص ه/ج بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 4

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 23759 /ص «ينزملا رصتخم رظناو ١57. /ص «قباسلا عجرملا (")

 .738و 507”7//ص 6 /ج «بلطملا

 اندم



 .تفصو ام ىلع ملعلا لهأ نم ًافلاخم هيف ملعأ مل ام مث .ةنسلا تلدو
 . "كلذ يف رمع نبا ثيدح َركذو

 :"'!9 داهجلا ضرف لضفت فيك :(اضيأ) مألا

 ْمُكَيَلَع بيك ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 دقو «هباتك نم ةيآ ريغ يف لاتقلا نم - هللا - بجوأ ام عم «ةيآلا « ٌلاَتَقْلآ

 لئالدب ءرذعلا يوذ ريغ نود نيغلابلا نيملسملا رارحألا ىلع كلذ نأ انفصو

 نأل ًالمتحم .- هيلع ضرُف نم ىلع - داهجلا ضرف ناك اذإف ؛ةنسلاو باتكلا
 ٌلدف ؛مومعلا ريغ ىلع نوكي نأل ًالمتحمو ءأماع اهريغو ةالصلا ضرفك نوكي
 نم هب موقي نأ ىلع وه امنإ ؛ داهجلا ضرف نأ ىلع لي هيبن ةنسو د هللا باتك

 :نارمأ عمتجي ىتح هب مايقلل ةيافك هيف

 .هعنمي نم نيملسملا ىلع فوُخمْلا ودعلا ءازإب نوكي نأ :امهدحأ

 لهأ ملسُي ىتح ةيافك هداهج يف نم نيملسملا نم دهاجي نأ :رخآلا

 .ةيزجلا باتكلا لهأ يطعي وأ «ناثوألا

 هرمعو دحأ موي رمع نبا در © ىبنلا نأ ىلإ ةراشإ 21 و7 /ص «؟ /ج .نآرقلا ماكحأ رظنا )١(

 .ةنس دعب قدنخلا يف هزاجأو ةنس ةرشع عبرا

 هللاو - ةيافك داهجلا ضرف يف لضافتلا ةيفيك ناونعلا نم دوصقملاو .1777/ص ؛/ج مألا (؟)

 فيك ظفلب ناوئعلا درو دقو 0787 /ص 0 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .- ملعأ

 .داهجلا ضرف ليضفت

 نوح



 "7 ( هيف ِلاَتِقٍماَرَحْلآ ربشلا نَع َكَتوُلَعسَي ) : كو هللا لاق

 "' يعازوألا ريس باتك :مألا

 ىلإ هعفر ثيدح نم ىبلكلا "' - ىور - :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 باصأف «ةلخن نطب ىلإ - ةيرس يف - شحج نب هللا دبع ثعب هنأ كَ هللا لوسر
 نم مهعم ناك ام باصأو «نينثا وأ أريسأ باصأو .يمرضحلا نب ورمع كلانه

 . هللا لوسر ىلع كلذب مدقف ؛«(فئاطلا لهأ ةراجت نم) ةراجتو تيزو مذأ

 :كلذ يف كك هللا لزنأو ؛ةنيدملا مدق ىتح ه5 شحج نب هللا دبع كلذ مسقي مو

 ةيآلا نم غرف ىتح - 6( ٌريبك هيف ُلاَتِق لق دف لاف ارحل ربل نع كوني

 ةسمَخو منغملا 86 هللا لوسر ضبقف -

 نب هللا دبع ةعقو نم هب ّحّيحا ام امأو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف مهتعقو تناكو «ةيآلا لوزن لبقو ءردب لبق كلذف .ءيمرضحلا نباو ءشحج

 ٍنَع َكَئوُلَعْسَي ) :تلزن ىتح ءاوعنص اميف اوفقوف «مارحلا رهشلا نم موي رخآ
 .ليبسب يعازوألا هيف هفلاخ امم سيلو «ةيآلا 47 6 هيف ٍلاَتق ٍماَرَحْلآ ربشلآ

 نع ُدَصو 28 ٌلاَتِق لق هيف لاق ٍماَرَحْلآ رَّشلأ نَع َكتوُلقسي ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا )١(

 "لئقْلأ َنِم رم ٌريْكأ ُهئَمهْلَو هلأ َددِع ُريكأ ُهْنِم لَه حارا مارح ٍدِجْسَمْلاَو فب رْفَكَو هللا ٍليِبَس

 تمي فييد نع كدي د ْدِدَتْرَي نَمَو .اوُعطَتْسَ نإ كبي نَع َمُكودرَي تَح َمُكَتوُلَجَفُي َنوُلاَرَي اآلَو

 « توُدِلَح اَهيف مُه ِراَكلاُبَحِصَأ كِل : ةَرْجآلاَو اًيئُّدلآ ىف ْرُهْدَمْعُأ تطِبَح َكبنلوأَف فاك َوْهَو

 /7١[. :ةرقبلا]

 نم ١٠و 91/ /نيتيآلا ريسفتو 24" /ص ١ /ج مألا رظناو لالا“ و 7“: /ص ءال /ج «مألا قف

 .1174 /ص «9/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «ةرقبلا ةروس

 .- ملعا هّللاو - ةرابعلا قايس ميقتسي ىتح «مألا ةياور يف ةطقاس اهنأل ينم (ىور) ةملك تفيضأ رف

 .د /قيقحت مألا رظناو 279وا"8 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ."“ه /ص ءال /ج مألا (؛)

 .718١1/ص 4 /ج «بلطملا دبع
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 :"'مالسإلا نع دترملا :(اضيأ) مألا

 لقتنا مث «ناميإلا ىلإ كرشلا نع لقتنا نمو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا 9

 .هنم لبق بات نإف «بيتتسا (ءاسنلاو لاجرلا يغلاب نم) كرشلا ىلإ نامي

 مُكيِبِد نع َمُكوُدُرَي تَح ْمُكَنوُلِتَقُي َنوُلاَرَي الو ) :َك هلل راق يأ

 .ةيآلا « توُدِلَخ اًهيِف مه ) :هلوق ىلإ 4 ْأوُعَطَتْسَأ نإ

 :"'ريبكلا دترملا باب :(اضيأ) مألا

 نع َمُكَنِم ْدِدَتْرَي نَمَو ) :همسا كرابت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © ْمُهُلَمْعُأ تَطِبَح َكِيتَلوأَف ”واَك َوُهَو َتْمِيَق ديد
 نب ةمامأ يبأ نع ؛ديعس نب ىيحي نع ءديز نب دامح نع «ةقثلا انربخأ

 الإ ملسم ئرما مد لحي ال» :لاق هي هللا لوسر نأ .نافع نب نامثع نع .ءلهس

 "2 سفن ريغب سفن لتقوأ .ناصحإ دعب ًانزو «ناميإ دعب رفك :ثالث ىدحإب
 .ثيدحلا

 ملسم ئرما مد لحي ال » : ىيبنلا لوق يف زجي ملف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لحت رفكلا ةملك نوكت نأ الإ «ناميإلا دعب رفكلا نهادحإ « ثالث ىدحإب الإ

 بوتي نأ الإ مدلا ُلحت رفكلا ةملك نوكت وأ ءناصحإلا دعب انزلا هَّلحُي امك مدلا

 : 865 لوسرلا لوق ىنعم نأ ل# هلوسر ةنس مث دك هللا باتك لدف .هبحاص

 .اهعضاوم لئالدلا هذه تعضو دقو ءرفكلا نم بتي مل اذإ« ناميإ دعب رفك»

 .014/ص 27 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 157 /ص ء١/ج مألا )١(

 .191" /ص ال /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 155 /ص .”/ج مألا (؟)

 -١91١/ص «؟ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص «هجيرخت قبس ثيدحلا (')

 هدنسملا ةياور يف درو امك هاتبثأ امو سفن لتقو :مألا يف درو دقو 2719و718/مقرب 7

 ...يف وأ تابثإب رخآ عضوم يف هدروأ يعفاشلا نأ امك

 ندرس



 "7 ( ٌنِمْؤُي َح تكرشملا أوحكيت اَلَو ) : كو هللا لاق

 :"' 'باتكلا لهأ ءاست حاكن :مألا

 «تانمؤملا رئارح ىلاعتو كرابت هللا لحأ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأو «ةرحل ًالوط دجي الأ نهحكان عمجي نأب نْلّلحي نأ تانمؤملا ءامإ يف ىنثتساو

 اهحكان عمجي ىتح ةملسم ةمأ لحي ال هنأ انمعزف ء.نهحاكن كرت يف تنعلا فاخي

 اذإ هيلإ بهذن ام لصأ ّنأ كلذو ءامهب اهحاكن هللا حابأ نيذللا "”نيطرشلا

 يف انلق امك ءطرشلا نكي مل اذإ حابي الف هب حابي نأ :طرشب أحابم ءيشلا ناك

 ...هريغل حابت الو رطضملل حابت ةتيملا

 .ةيآلا « َنيْؤُي ْىَح تكرَشُمْلا اوُحكَت اَلَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاقو
 .كرشلا مسا هيلع عقو رمأب اميرحت ميرحتلا قلطأف

 :”ههئامإ ميرحتو باتكلا لهأ ءاسن حاكن :(اضيأ) مألا

 « َنِيْؤُي يح تكرْشُمْلا اوُحكدَت الو ) :كو هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ةعامج يف تلزن اهّنِإ :ةيآلا هذه يف ليق دقو «ةبآلا © َمُكَتَيَجَعَأ ْوَلَو ) :هلوق ىلإ
 حكنن نأ مرح امك ؛مهئاسن حاكن مرحف «ناثوألا لهأ مه نيذلا برعلا يكرشم
 .خوسنم اهيف سيل ةتباث ةيآلا هذهف ءاذكه اذه ناك نإف :لاق .تانمؤملا مهاجر

 ْوَلَو ةكرْشُم نّي ريح ُةَِيْؤُ ٌةَمْألَو ّنِْوُي يح بكرفُمْلا اوُحكِبَت الو ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا )١(

 كينلوأ مُكَبَجعَأ ولو ئرْشُم نّي ريح نوم ٌدبَعَو .اوُئيْؤُي َح ىكرذُلا وحك الو مُكتَبَجْع
 « َنوُرئَذتَي مُهلَعل سادلل جيا نيبو هيي ةريغمْلاو ةجْلا ىلإ اوْعدَي هلو ٍرائلآ ىلإ َنوُعدَي
 .[5؟١ :ةرقبلا]

 .551 /ص «ه /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 559 /ص ؛؛4 /ج ألا (؟)

 ةرقفلا يف كلذ رميسو ؛ةرح نوكت نأ -؟ «باتكلا لهأ نم نوكت نأ ١- :امه ناطرشلا (')

 .ةيآلا هذه ريسفت نم ةريخألا

 .5١و١ 4 /ص .5/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,5/ص ء 0 /ج ءمألا (4)
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 تلزن مث «نيكرشملا عيمج 5 ةيآلا هذه ليق دقو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف تءاج امك ؛:ةصاخ باتكلا لهأ رئارح حاكن لالحإ يف اهدعب ةصخرلا

 ."'باتكلا لهأ حئابذ لالحإ

 :"'!'نيدودحملا حاكت #©ب ءاجام :(اضيأ) مألا

 امب هيلع ةجحلاف ءامهنيب مكح اذه لاق نمو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ملعلا لهأ رثكأ هانعم توبث ىلع عمتجا يذلا كبك هللا باتك نم انفصو

 ىلإ ٌنموُعِحَرَت الق ) :َك هللا لوق كلذو ًاخسان نوكي نأ ىلوأ مهعامتجاف

 ٌنيْؤُي َقَح تكرشُمْلا أوُحكَِت اَلَو ) :كك هلوقو «ةيآلا 6٠١ :ةنحتمملا] © ٍراَفُكْل
 4 هف كد دس د01 فس ل ير“ صدع م4 كر نع جم هلع قد م 4-4
 6« أوئوُؤُي تَح َنيِكِرْشُمْلا أوحكيت اَلَو مُكَتْبَجَعَأ َوَلَو ةكِرْشم نم رْيَخ ٌةَنِمْؤُم لَو

 .ناثوألا لهأ تاكرشم يف نيتيآلا نيتاه نإ :ليق دقف «ةيآلا

 .باتكلا لهأ رئارح يف نهنم صخر مث ةماع تاكرشملا يف :ليق دقو

 :"' مهئامإو باتكلا لهأ رئارحو نيملسملا ءامإ حاكت ف ءاج ام :(اضيا) مألا

 تكِرْسُمْلا اوحكبت اَلَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 : دا ءا لصدام ه4 مكر ل.س هو هدر قع هو هدة ورغم ف هد
 يف كك هللا ىهنف .ةيآلا 6 َمُكَتَبَجَعُأ َوَلَو ٍةَكِرْشُم نّم ٌرْيَخ ٌةَنَِؤُم ٌةَمَأَلَو نمؤي ىتح

 حاكنإ نع ىهن امك «نيكرشملا ءاسن حاكن نع ''- ةنحتمملا ةيآو - ةيآلا هذه

 .مهاجر

 .14او 1485/ص ١/ج نآرقلا ماكحأ رظناو )١(

 ."87/ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .518١/ص .ه /ج ءمألا (؟)

 .101و 1٠5 /ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظنا 2.157 /ص .ه /ج ىمألا (5)

 .ةنحتمملا ةروس نم 2٠١ /ةيآلا ىلإ ةراشإ (8)
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 :نيينعم نالمتحت ناتيآلا ناتاهو :لاقو

 مكحلا نوكيف ؛ةصاخ ناثوألا لهأ وكرشم امهب ديرأ نوكي نأ :لوألا

 ملْنُم حكني الأ :ناثوآلا لهأ يف مكحلا ّنأل ؛ هنم ءيشالو .خسني مل هلاحب امهيف

 .ةملسم مهنم لجر حكني ال امك «ةأرما مهنم

 .- هب ملعأ هللاو - اندنع هلثم وه اميفو ءاهيف اذه ليق دقو

 ةصخرلا نوكتو «نيكرشملا عيمج يف - ناتيآلا - انوكت نأ نالمتحتو :يناثلا

 .ةصاخ نيكرشملا نيب نم

 :"7 هيلع ىّعّدملاو يعّدملا :(اضيأ) مألا

 6 ْنيْؤُي تَح تكِرَشمْلا أوحكبت اَلَو ) :كك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ...ةلمج تاكرشملا :مّرحف «ةيآلا

 :نيطرشب تاكرشملا نم ًادحاو ًافنص هللا لحاف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .باتكلا لهأ نم ةحوكنلا نوكت نأ :امهدحأ

 .ةرح نوكت نأ :يناثلاو

 ِتَتيْؤُمْلا َّنِم ُتَدَصخُآَو ) :5 هللا لوق ّنأ يف نوملسملا فلتخي مل هنأل
 7 9 را ل لاسم. ف عار ذم رادع 27
 .رئارحلا :نه «ةيآلا 0 :ةدئاملا] ( ْمُكَلَبَق نِم َبتكْل أوتوأ َنيِذلا َنِم تنئَصخْمَو

 :'' كلذ ريغو قادصلاو حاكنلا كي رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 ىقَح ٍتكِرْشُمْل أوحكيت اَلَو ) :ةيآلا تناك نإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لهأ يكرشم نم - نيكرشملا ىلع نيملسملا ءاسن ميرحت يف تلزن «ةيآلا 4 َنْيْؤُي

 .57/ص «8/ج «بلطملا دبع 3 / قيقحت مألا رظنا ”307/ص 7 /ج مألا 2020

 .189/ص ء١/ج نآرقلا ماكحأ (؟)

 نصوح



 ىلعو لاح لكب نآرقلاب مهنم نيكرشملا ىلع تامّرحم تاملسملاف ؛- ناثوألا

 فلتخي مل امو «نيكرشملاو نيملسملا نيب ةيالولا عطقل ؛باتكلا لهأ يكرشم

 .هّيملع هيف سانلا

 َاَسِيلآ اوُلَعْعأَف ىذَأ َوَه لق ضيِحَمْلا نَع كلئوُلَعسَيَو ) : 3و هللا لاق
 0 4 ٍضيِحَمْلا ىف

 :'"''ضيحلا باتك :مألا

 :لاق عيبرلا انريخأ

 ٍنَع َكلوُلَمْسيَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا (« ضيِجَمْلأ ف آَسيلآ اُرَتْأَف ذأ وم َلُق ضيم

 الأ رمأو ءرهاط ريغ .ضئاح اهنأ َكْنَك نابأو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 لحت نمم نوكتو «'"'ءاملاب رهطتت ىتح ترهط اذإ الو ءرهطت ىتح ضئاح برقت

 هللا نإف ءرهطت ىتح اهعماجي نأ ًاضئاح هتأرما تناك ئرمال لحي الو «ةالصلا اه

 امل لجو ءأضيرم مميتملا ناك وأ عاملا دجوي ١ اذإ ةراهط مميتلا لعج ىلاعت

 .هدجت مل اذإ مميت وأ .ءام تدجو نإ لسغب ةالصلا

 ضيِحَمْلا ىف ءاَسِلآ اوُلركْعاَف ىو وه َلُك ضيِحَمْلا نَع كلئوُلكسَيَو ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (1)

 بو يول بهل نإ "لآ مكرمأ ُْيَح نِم موب نه إف "رهط ٌقَح هومر ال
 .[577 :ةرقبلا] © َتيِرْهَطَتْمْل

 .179/ص 7 /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظنا .094و08/ص 1/ج ءمألا (5)

 ١١. /ص «ينزملا رصتخم رظناو قرف



 :""7(ةالصلا ضئاحلا كرت) باب :(اضيأ) مألا

 َلُك َضيِحَمْل ِنَع كلتوُلَمسَيَو ) :كي هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ٌىَح ) :كك هللا لوق يف ًانيب ناكف ,ةيآلا ( ٍضيِحَمْلأ ىف َءآَسْيِلآ اوُلَتْعأَف ىذَأ وه

 برقي الأ بنجلا ىلع ىضقو «ةراهطلا لاح ريغ يف ضْيِح نهناب ( َنْرُهْظَي
 ةدم ال نأو ءلسغلا الإ بنجلا ةراهطل ةدم ال نأ ًانيب ناكو ءلستغي ىتح ةالصلا

 « َنْرُهَطَي قَح ) :ك هللا لوقل لاستغالا مث ءضيحلا باهذ الإ ضئاحلا ةراهطل

 نأ ىلع لدت ةنسلا نإف «لسغلاب ىنعي ©« َنَّرَهَطت اَذِإِف / ءضيحلا ءاضقناب كلذو

 باتك هيلع لد ام نايب ىلع هي هللا لوسر ةنس تلدو «لسغلاب ضئاحلا ةراهط

 ."”- رهطت ىتح - ضئاحلا يلصت الأ نم ىلاعت هّللا

 تيبلاب فوطت الأ ةشئاع # هللا لوسر رمأو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 ءامئاق ضْيَحلا ناك ام رهاط ريغ اهنأل ءًاضئاح يلصت الأ ىلع َلدف ءرهطت ىتح

 .4 َنْرُهَظَي وح ) :كك هللا لاق كلذكو

 :"!(ةضاحتسملا) باب :(اضيأ) مألا
 يلوت دنع لسغلا ةشئاع ثيدح يف رّكْذُي ملو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلئوُنَمْسَيَو ) : هللا لوق نم لسغلا تابثإب انذخأف «مدلا ُلْسَغ َرِكذو :ةضيحلا
 هللاو - :ليقف «ةيآلا « ضيِحَمْل ىف َءآَسِيِلا اوُلََْعَأَف ىذأ وه لق ضيِحَمْلا نع
 ". .ءاملاب :نرهطت اذإف .ضيحلا نم :نرهطي - ملعأ ىلاعت

 .3١"١و 1١ /ص ."5/ج .بلطملا دبع .3د /قيقفحت مألا رظنا 04 /ص ا /ج مألا )غ0

 .ىنعملا مامتإل تديز (؟)

 8١و 10 /ص .5/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .,57و١5/ص ء١/ج ألا 5

 .١"9و

 سضرفت



 «لسغلا ءاملاب ةراهطلا نأ كغ هللا لوسر نابأ ام ُهتَع هلل لوسر ةنس نم مث

 تأر اذإ لستغت نأ ضيحلا يف اهرمأف اهنع هللا يضر شحج تنب ةنمح ثيدح يفو

 نأ اهجوزل نأ ىلع كلذ لدف .ةالصلاب - ةنمح ثيدح يف - اهرمأ مث ءترُهَط اهنأ

 .ًارهاط اهنايتإ يف نذأو ءًاضئاح اهلازتعاب رمأ ىلاعتو كرابت هللا نأل ءاهبيصي

 لاق عيبرلا انربخأ

 .يرهزلا ينربخأ :لاق نايفس انربخأ :لاق ىلاعت هّللا همحر يعفاشلا انربخأ

 تضيحتسا (اهنع هللا يضر شحج تنب) ةبيبح مأ نأ ؛ةشئاع نع «ةرمع نع
 تسيلو قّرِع وه امنإ» :لاقف 8 هللا لوسر تلأسف نينس عبس يلصت ال تناكف

 ةالص لكل لستغت تناكف ءيلصتو لستغت نأ هلك لوسر اهرمأف .« ةضيحلاب

 | ."”مدلا هولعيف '"نكرملا يف سلجتو
 هك ينلا نأ ثيدحلا اذه يرهزلا ريغ ىور دقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .قايسلاو دانسالا اذهب ةرمع نع هاور نكلو ةالص لكل لستغت نأ اهرمأ

 كرتت :لاق ءطلغ ثيدحلا نأ ىلع لدي ءائيش هيف ىور دقو .هنم ظفحأ يرهزلاو

 تبثت تناك ول تيأرفأ :لاق راهطألا :ءارقألا لوقت ةشئاعو ءاهئارقأ ردق ةالصلا

 اهنع هللا يضر شحج تنب ةنمح ثيدح ىلإ :تلق ؟بهذت امهيأ ىلإف ناتياورلا

 .ةالص لك دنع هب نرمؤي مل ولو .مدلا عاطقنا دنع لسغلاب هيف فرعأ ام هريغو

 :ليق ؟ربخلا ريغ ليلد نم لهف لاق نإف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 اًذِإف ) :هلوق ىلإ « ىَذُأ َوُه لك | ٍضيِحَمْلا نَع كلئوُلَعْسَيَو ) :كك لاق «معن

 .لسغلا وه :رهطلا نأ 8# هللا لوسر ةنس تلدف 6 َنَرْهَّطَت

 )١( /ص ءطيحملا سوماقلا .نكارم اهعمج «بايثلا هيف لسْغُت ءاعو :نكرملا ١/ا7.

 /يراخبلا هاور دقو ءاهنع هللا يضر شحج تنب ةنمح يه ةبيبح مأو .حيحص ثيدحلا (0)
 ءافش رظناو «نئسلا باحصاو (...8والو5ودو4 )١4/ ضيحلا /ملسمو :(75) ضيحلا
 14٠. /مقرب 2794و ١78 /ص ١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا

 نورت



 : !(ةضاحتسملا اذ فالخلا) باب :(اضيأ) مألا

 اهيتأي الو .ةضاحتسملا يلصت :لئاق يل لاقف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلاعتو كرابت هللا نأ هيف هتجح نأ .هبهذم بهذي نم ضعب يل معزو ءاهجوز '

 هنأ ىذألا يف لاق هنأو «ةيآلا « ىذَأَوُه لف ضيِجَمْلا نَع كلتوُنَعْسيَو ) :لاق

 .اهتباصإ هل لحي الف ءاهيف مئأف .هيف اهبانتجاب رمأ
 نأ ضيحلا ىذأ يف َكِك هلل مكح :هل ليقف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ال ضئاحلا نأ َْبَك هللا مكح نأ ىلع كم هللا لوسر ةنس تلدو «ةأرملا لزتعت

 بانتجاب جوزلا رمأ يذلا تقولا نأ لم هلوسر مكحو هللا مكح لدف .ءيلصت

 .ةالصلاب ضيحملا ىضقنا اذإ هيف ةأرملا ترمأ يذلا تقولا .ضيحملل هيف ةأرملا

 الو ءىلصت نأ امل لحي الو .تلستغا نإو رهطت ال ضئاحلاف :هل ليقف .معن :لاق

 مايأ مكح نأ ىلع لدي ب هللا لوسر مكح :هل ليقف .معن :لاق ءافحصم سمت

 .ضئاحلا ترهطت اذإ ةباصإلا جوزلل هّللا حابأ دقو ءرهطلا مكح ةضاحتسالا

 . "7 ...ةضيحلاب سيلو قْرِع كلذ امنإ :ةضاحتسالا يف لاق ف هلوقو

 :(اضّيِح (”ءاسنلا نايتإ) باب :(اضيأ) مألا

 .ةيآلا « ضيِحَمْلا نَع كَلئوُلَعْسَيَو ) :َكك هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىتح ( َنَرْهطَي تَح ) :ك هللا لوق نأ ءنآرقلاب ملعلا لهأ ضعب معزف :لاق

 نأ « ُهّلآ ْمُكَرَمُأ ُتِيَح ْنِم ىيرهوُتأَف ) ءاملاب © َنَْرّهَطَت اَذِإَف ١ رهّطلا نْيَرَي

 )١( مألا ج/١ءاص/57.

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 257 /ص :١/ج «مألا يف عئارلا يملعلا شاقنلا ةعباتم رظناو (؟)

 ١1١. /ص .؟ /ج «بلطملا

 .117و 117 /ص 27 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .45و97” /ص .ه /ج .مألا (*)

 ليا



 ميرحت نوكي نأ هبشيو لاق امب - ملعأ ىلاعت هللاو - لاق ام هبشأ امو لاق

 .نرهط اذإ نهنايتإ هتحابإو ءضيحلا ىذأل ؛ ضيحملا يف ءاسنلا نايتإ َكْك هلل

 ."'مرحم نهرابدأ 5 ءاسنلا نايتإ نأ

 يف ءاسنلا نايتإ نع ىهن امنإ :ةيآلا يف نيبو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 :'"'”(ضئاحلا نايتإ ذ) باب :(اضيأ) مألا
 دع

 ّوه لق ضيِحَمْلا نع كلئوُلَكْسَيَو ) :َكك هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 :نينعم لمتحي «ةيآلا 6 َنْرُهَطَي وح ٌنهوبرقت اَلَو ضيِحَمْلأ ىف ٌءاَسِلآ اوُلَْْعاَف ىذَأ

 .عامجلا ريغ يف نهولزتعاف :امهدحأ

 .عامجلا يف نهوبرقت ال :امهيناث
 مث لازتعالاب هللا رمأل هيناعم رهظأ عامجلاو ؛ نيهجو نم نهلازتعا نوكيف

 دق هنأل لوقن اذهبو ًانيب ًارمأ نوكي نأ هبشاف .ةيآلا « َنهوُبَرَقَت اَلَو ) :لاق
 .عامجلا يف لازتعالا :نهلازتعا نأ ينعيو ءنهلازتعاب رمأ نوكي نأ لمتحي

 :"'(ضئاحلا رهط) باب :(ًاضيأ) مألا

 )١( /ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ”197.

 ام بابو ءضئاحلا لازتعا يف فالخلا باب ةحفصلا سفن يف رظناو 2177/ص .ه /ج «مألا (؟0)

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءانه ركذد ام ىلع ديكأت ةدايز امهيفف ءضئاحلا نم لانُي

 .450و 179 /ص ترج

 ام بابو .ضئاحلا لازتعا يف فالخلا باب ةحفصلا سفن يف رظناو .175/ص ءه /ج .مألا (*)

 .انه ركُد ام ىلع ديكأت ةدايز امهيفف ضئاحلا نم لانُي

 سدو



 اهجوز اهبرقي مل ,مدلا ضئاحلا نع عطقنا اذإو :هّللا همحر يعفاشلا انربخأ

 ةرفاسم تناك نإو ءلستغت ىتحف ءاملل ةدجاو تناك نإف «ةالصلل رهطت ىتح

 © َنْرُهظَي قَح ٌنهوُبَرقَت اَلَو ) :دك هللا لوقل مميتت ىتحف ءاملل ةدجاو ريغ

 ىلاعت هللاو - ىنعي © َنَرَهَطَت اًذِإَف ) ءرهطلا نيريو مدلا عطقني ىتح يأ «ةيآلا

 دعب وأ ءًاضئاح هتأرما لجر ىتأ ولو ءاهل ةالصلا اهب لحت يتلا ةراهطلا :- ملعأ

 دقو ؛«ةالصلا ال لحتو «رهطت ىتح دعي الو هللا رفغتسيلف ءلستغت ملو ؛مدلا ةيلوت

 .هلثم تبثي ال هنكلو «هب انذخأ اتباث ناك ول ءيش هيف يور

 :'"” (ضئاحلا نم لاني ام) باب :(اضيأ) مألا
 :لاق عيبرلا انربخأ

 يضر رمع نبا نأ ؛عفان نع ؛كلام انريخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 يهو هتأرما لجرلا رشابي له» :اهأسي اهنع هللا يضر ةشئاع ىلإ لسرأ امهنع هلل

 .ثيدحلا "' ءاش نإ اهرشابي مث اهلفسأ ىلع اهرازإ ددشتل :تلاقف ؟ضئاح

 :") (باتكلا لها رئارح حاكن) باب :(اضيأ) مألا
 ىلع اهربج هلو - ةيباتكلا حاكن يف َنّيبو - :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؛لستغت ىتح ضيحلا نم ترهط اذإ اهتباصإ هل نوكي الو .ةضيحلا نم لسغلا

 ىرت ىتح :نآرقلاب ملعلا لهأ ضعب لاقف 4 َنْرُهظَي َح ) لوقي كك هللا نأل

 «مميتتف ءاملا دجت ال رفس يف نوكت نأ الإ ءاملاب :ىنعي 4 َنرَهَطَت اَذِإَف ) :لاق رهطلا

 .هل تلح رهطلاب ةالصلا امل لحت نمم تراص اذإف

 .447و 44١ /ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2177 /ص ءه /ج ألا )١(

 يعفاشلا مامإلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «حيحص هدانسإ .ةشئاع ىلع فوقوم ثيدحلا 00

 .17//مقرب 2725 /ص ء/ج

 7١. /ص ."/ج «بلطملا دبع 6 /قيفحت مألا رظناو 8 /ص 0 /ج «مألا قفز

 نذرنو



 .' ملسملا تحت ةينارصنلا :(اضيأ) مألا

 نم ترهطف ملسملا دنع ةينارصنلا تناك اذإو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 هعنمت اهنأل ؛ لعفت ىتح تبُدأ تعنتما نإف ءاهنم لسغلا ىلع تربج «ةضيحلا
 « َنْرُهَظَي ّىَح ٌنهوُبرقت اَلَو ) :َكك هللا لاق دقو .هل لحي يذلا تقولا يف عامجلا
 :ىلاعت هللا لاق ضيحلا نم نرهطي ىتح هنأ ريسفتلا لهأ ضعب معزف قيآلا
 .ةيآلا « ُهّلآُمُكَرَمأ ُتْيَح ْنِم ءرهوُنَأَف ) ءاملاب ينعي © َنَرْهَطت اًذإف )

 هنع لوزت نم ىلع ةنسلا مث باتكلا لد يذلا ةالصلا ضرف) باب :ةلاسرلا

 :" (رذعلاب

 ٍنَع كلئوُلَتْسَيو َر :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلار لاق

 ' َنوْهَطَي يح ٌيُهوُبرقَت : الو ضيحملا ىءاسْنآ ولريغاف ىذه له ضيحَمل
 ُبِحنَو َنيِباوَتلا ُبِم هلأ ّنِإ هلل مكرم ُْتَيَح ْنِم هوُتَأَف َنْرَهَطَت اَذإ
 .ةيآلا « َتيِرْهْطَتْمْل

 ءوضولا يف .يلصملا ىلع ةراهطلا هللا ضرتفا :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةالص رهاط ريغل نكت ملف «ةبانجلا نم لسغلاو
 َنيِنَأ نرهطت اذإف ءنرهطي ىتح هيف ءاسنلا لازتعاب رمأف ضيحما هللا ركذ الو

 تالاحلا يف دوجوم ءاملا نأل ء.ضيحملا لاوز دعب ءاملاب نهرهطت نأ ىلع انللدتسا
 نأ دعب رهطتلا ركذ امنإ هللا نأل «ءاملاب ةراهط ضئاحلل نوكي الف ءرضحلا يف اهلك
 .هلوسر ةئس مث هللا باتك يف ضيحلا لاوز :نُّمْرِهْطَتو ءنرْهْطَي

 11 /ص 0 /ج .بلطملا دبع د / قيقحت مألا رظناو ,5759و514/ص «4 /ج ألا قف

 .118وا7١١/ص "48 55 /تارقفلا ةلاسرلا )00
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 هللا يضر ةشئاع نع «هيبأ نع .مساقلا نب نمحرلا دبع نع «كلام انربخأ

 .ثيدحلا يرهطت ىتح تيبلاب يفوطت ال نأ ريغ» جاحلا

 تاراهطلا ف يناعملاو ريسفتلا نم يعفاشلا نع رثؤي اميف لصف :نآرقلا ماكحأ

 :"'تاولصلاو

 :لاق عيبرلا نع (ةزاجإ) هّللا دبع وبأ ينأبنأ اميفو

 نع كلتوُلَعْسيَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 دع

 .ةيآلا « ٍضيِحَمْلا ىف ُءآَسْيلآ أوُلْرََعَف ىذَأَوه لق ٍضيِحَمْل

 الو ,رهطت ىتح ًاضئاح برقن ال نأ :انرمأو .رهاط ريغ ضئاح اهنأ :نابأف

 .ةالصلا اهل لحت نمم نوكتو «ءاملاب رهطتت ىتح ترهط اذإ

 ٌَصوُتَأَف ) :نآرقلاب ملعلا لهأ ضعب لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .لاق امل ةلمتحم ةيآلا

 .- رازإلا قوف ام :يأ - اهقوف ام ةحابإو ءاهنم رازإلا تحت ام لازتعا ىلع

 © َنْرُهظَي َْقَح ) :كْك هللا لوق يف ًانيبم ناكو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 ةالصلا برقي ال نأ :بنجلا ىلع هللا ىضقو ةراهطلا لاح ريغ يف ضّيح نهنأ

 تيبلاب يفوطت الأ ريغ جاحلا لعفي امك يلعفا» :ظفلب مألا يف دروو ءأرصتخم انه يعفاشلا هاور )١(

 (و/10) جلا /ملسمو )١/١(2 ضيخلا /يراخبلا هاور حيحص ثيدحلاو .««يرهطت ىتح

  0/مقرب  1٠١7و"16١.

 نورد



 ةراهطل ةدم الو ءلسغلا الإ بنجلا ةراهطل ةدم ال نأ :ًائيبم ناكف ءلستغي ىتح

 كلذو « 6 َنَرْهظَي ْتَح ) :َكك هللا لوقل ءلسغلا مث .ضيحلا باهذ الإ ضئاحلا

 ةراهط نأ ىلع تلد ةنسلا نأل ءلسغلاب :ىنعي ©« َنّرَهَطَت اَذِإِف ) .ضيمحلا ءاضقنا

 «ضئاحلا يلصت الأ نم :هللا باتك هيلع لد ام نايب ىلع تلدو ءلسغلا :ضئاحلا
 هلا يضر ةشئاع ينلا َرْمأو :لاق مث اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح ركذف
 ؛ًاضئاح يلصت الأ ىلع لدي «ثيدحلا « يرهطت ىتح تيبلاب يفوطت ال نأ» :اهنع

 .6 َنْرُهَطَي َح ) :َكك هللا لاق كلذلو ءامئاق ضيحلا ناك ام رهاط ريغ اهنأل

 0 أوُنَأَف َمُكَل ٌتَرَح ٌمُكَواَسن ) : كو هللا لاق

 :'"' (نهرابدأ ف ءاسنلا نايتإ) باب :مألا

 اوتأف ْمُكَل ُتْرَح مكان ) :كك هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 حابأ ىلاعت هللا نأو ءدلولا عضوم ثرحلا عضوم نأ نّيِبو :لاق ةيآلا 4 َمُكَتَرَح

 .ضيحملا تقو يف الإ هيف نايتإلا

 .متئش نيأ نم : © ٌمتَفِس نأ 7و ع

 نأ هبشسي «ثرحلا عضوم ْق نايتثإلا ةحابإو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 لُبقلا يف نايتإلا غلبم هنم غايب ىتح ربدلا يف نايتإلاف «هريغ يف نابتإ ميرحت نوكي

 يف اهربد نمأ ...» :ةيآلا هذه نع هلأس نمل # ىنلا باوج ثيدح ركذو

 اوتأت ال قحلا نم ييحتسي ال هلل نإ ءالف اهربد يف اهربد نم مأ «معنف اهلبق

 .ثيدحلا « نهرابدأ يف ءاسنلا

 هموم عور و هاورع ع «# هس ل ا. م1 م6 و در قرير ١

 أوقئاو ركسفنأل أوُمْدَقَو متِش أ َمُكَتَرَح أوُنأف ْمُكَّل ُتَرَح مكون ] :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا )١(

 .[15+ :ةرقبلا] ©« ترنِمْؤُمْلا ريكو ُهوُقَلُي مكن ْأَوُمَلْعَأَو هلل

 ينزملا رصتخم رظناو ء194و197 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .44 /ص فر/ج ألا (0)

 .117و 744 /ص 3 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .174 /ص
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 :" (نهرابدا ف ءاسنلا نايتإ) باب :(اضيأ) مألا

 ,ةيآلا « َمُكَل ٌتْرَح مُكْواَضن ) :كْو هللا لاق :ىلاعت هللا هحر يعفاشلا لاق

 :نيينعم ةيآلا تلمتحا :لاق

 نيأ نيبي « ٌمتفِس نأ ) نأل ءاهجوز ءاش ثيح نم ةأرملا ىتؤت نأ :امهدحأ

 .ثرحلا نم روظحم ال امك ءاهنم روظحم ال متتش

 ...هريغ دلولا بلطل ليبس ال .هاوس ام نود جرفلا ؛دلولا هب بلطي

 ." هنع ىهنأ لب هيف ْصخَرَأ تسلف :- يعفاشلا يأ - هلوقب بابلا متخ مث

 "* ( مُكِيَمَيأ وللا هلأ ْمكْذِجاَوُي ال ) : 3و هللا لاق
 يعفاشلاو كلام فالتخا نمو ءاذه نم نيميلا وغل باب :ينزملا رصتحم

 :' هللا امهمحر

 .هيبأ نع ؛ةورع نب ماشه نع .كلام انربخأ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 ىلبو .هللاو ال ناسنإلا لوق نيميلا وغل» :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 .ثيدحلا 0 هّللاو

 .هيلع دوقعملا ريغ مالكلا :برعلا ناسل يف وغللاو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .- ملعأ هللاو - اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق امك ءوغللاو أطخلا وه :وغللا عامجو

 )١( /ص .5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «174و177 /ص .ه /ج مألا 147 4.
 .174 /ص «ينزملا رصتخم رظناو (0)
 وكول تبَسُك اني مُكدِحاَوُي نكيلو َمُكِحَمْبَأ ىف وفلل هلأ ُمُكدِحاَوُي ال ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (6)

 .[5؟8 :ةرقبلا] ( ْمِلَح ٌروُفَغ ُهَّلآَو

 .7190 /ص ىنزملا رصتخم (4)
 21407 /ص :؟/ج ؛يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص وهو ءفوقوم ثيدحلا (5)

 .144 /مقرب
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 :"7 ناميألاو روذنلاو تارافكلا باتك نم : (اضيأ) ينزملا رصتخم

 نب ديبعو انأ تبهذ :لاق ءاطع نع ؛جيرج نبا نع ,ورمع انثدح «نايفس انربخأ ٠

 :كك هللا لوق نع اهانلأسف "ريش يف ةفكتعم يهو ءاهنع هللا يضر ةشئاع ىلإ ريمع

 ."”« هللاو ىلبو للاو ال وه » :تلاق «ةيآلا « ْمُكَيَمْيَأ وفلل هلأ مكُدِخاَوُي ال )

 يبأ نع «ةبالق يبأ نع «ينايتخسلا بويأ نع «ةنييع نب نايفس انربخأ
 هللا ةيصعم يف رذن ال » :لاق يف ىنلا نأ  نيصحلا نب نارمع نع .بلهملا

 1 .ثيدحلا مدآ نبا كلمي ال اميف الو

 سل ا < همومه 7 ه0 سل كولا الع 2
 '*!(ٌريِلَع عييس هلل نِإف ) :هلوق ىلإ ( َمِهيآَسن نِم َنوُلْؤُي َنيذأِل ) : كو هللا لاق

 :''”ةعلتخملا قالط 4# فالخلا :مألا
 يف سانلا' ضعب انفلاخف :َكك هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 هلوق يف يوري له هتلأسف «قالطلا اهقحل ةدعلا يف تقّلُط اذإ :لاقف «ةعلتخملا

 .عوضوملاب ةطبترم يهف ةدئاملا ةروس نم «84 /ةيآلا ريسفت رظناو 45١ /ص «دنسملا - ينزملا رصتخم )١(
 ام مجعم باتك رظنا «ةربثأ ةعبرأ زاجحلاب دجويو «ةكمب لبج :هيناث رسكو هلوأ حتفب :ريبث (6)

 ملاع /ريوصت ل" /ص 3ك/ج ءاقسلا ىفطصم /قيقحت «يسلدنألا يركبلل / مجعتسا

 .نانبل /توريب - بتكلا
 رظنا - ملعأ هّللاو - فقولا ينطقرادلا مامإلا ححص ثيح حيحص وهو .فوقوم ثيدحلا (9)

 .؟16 /مقرب 211417 /ص ؟ /ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش

 ١1:5 /ص 2 /ج «يعفاشلا دنئسم قيفحتب يعلا ءافش رظنا «هتاياور عيمج حيحص ثيدحلا (5)

 1 .748-101/مقرب ء168و

 هللا َنِإَف واق نإف ربْشَأ ٍةَعَيَرَأ صْخَرَت ْمهِباَشن نِم َنوُلْؤُي َنيِذّلَل ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا (6)

 .[؟11-77+ :ةرقبلا] ( ٌميِلَع ٌعيِمَس هلأ َّنإَف َقَلُطلَآ أوُمَرَع ْنِإَو © ٌميِحَرروُفَغ

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو ١761و 1:5١/ص ه /ج «مألا رظناو 2,1١6 /ص 0 /ج ألا قف

 .؟ةالو ١55 /ص يلج «بلطملا

 نيك



 اندنع اذه :تلقف .هدنع الو اندنع ةجح هلثمب موقت ال ًاثيدح ركذف ؟ًاربخ

 .تباث ريغ كدنعو

 .نيعباتلا ضعب هب لاق دقف :لاق

 .مهريغ مهفلاخي مل ول ةجح هب موقي ال نيعباتلا ضعب لوقو :هل تلقف

 ؟اهمزلي ال قالطلا نأ يف كتجح امف لاق

 قالطلا ّنأ ىلع لدي ام ىلع ؛عامجإلاو رثألاو نآرقلا نم هيف يتجح :تلق

 َنيَّلِل ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :تلق ؟نآرقلا نم ةجحلا نيأو :لاق ءاهمزلي ال

 ."" - ىرخأ تايآ عبرأ اهنم ركذو - «ةيآلا « َمِهِبآَسن نِم َنوُلْؤُي

 تايآلا هذه يف ىلاعتو كرابت هللا ماكحأ نإ الأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ...معن :لاق ؟ةجوزب تسيل اهنأ ىلع لدت "”سمخلا

 نباو ءسابع نبا نع ؛ءاطع نع «جيرج نبا نع «دلاخ نب ملسم انربخأ

 اهمزلي ال :الاق ءاهجوز اهقلطي ةعلتخملا يف الاق امهنأ امهنع هللا يضر ريبزلا

 ... كلمي ال ام قلط هنأل ,قالط

 !؟هتأرما ريغ قلطي فيكف

 :“” ةباصإلا ف نيجوزلا فالتخاو "'ءاليإلا :(اضيأ) مألا

 :لاق «ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 .نيتيآلا ريسفت عوضوم ءاليإلا :اهيلإ فاضيو ؛ثرإلاو «ةدعلاو «ناعللاو ,راهظلاب قلعتت تايآلا )١(

 .ءاليإلاو .ثرإلاو .ةدعلاو «ناعللاو ءراهظلا :يه سمخلا تايآلاب دوصقملا (؟)

 رهشأ ةعبرأ نم لقأ ًالجأ كلذل دّدح نإف «هتارما برقي الآ لجرلا فلحي نأ وه :ءاليإلا ()

 ءيفي نأ امإ هيلعو ءأيلوم ناك لجألا قلطا وأ ءرهشأ ةعبرألا نع داز نإو «ءاليإب سيلف
 .قلطي نأ امإو «هنيمي نع رفكيو رهشأ ةعبرألا لالخ

 .119و37717/ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 510 /ص ه/ج ألا (:)

 انحت



 َنيِذَّلُل ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :لاق يعفاشلا سيردإ نب دمحم انربخأ
 4 هس لج

 أوُمَرَع ْنِإَو © ٌميِحَر ٌروفغ َهَّشآ َنِإَف و آف نق رش ٍرهشُأ ِةَعَ ٍةََبَرَأ صُيَرَت َمِهيآَسُد نم َنوُلْؤُي

 .ناتبآلا ( يلع يم هلأ نق قلطلا

 ناميلس نع «ديعس نب ىيحي نع «ةنييع نبا انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 لوقي مهلك 8 هللا لوسر باحصأ نم رشع ةعضب تكردأ :لاق راسي نبا

 ."” يلؤملا فقوب

 يضر رمع نبا نع .عفان نع .كلام انريخأ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 تضم نإو «قالط هيلع عقي مل ؛هتأرما نم لجرلا ىلآ اذإ :لاق هنأ امهنع هللا

 "" ءيفي نأ امإو ,قلطي نأ اًمإف .فقوي ىتح رهشأ ةعبرأ
 ل 3

 اهظلا : (ًاضيأ) مألا

 ريغ وأ .تناك دلو مأ - هتمأ نم رهاظت اذإو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ( مهل نِم َنوُرِهَظُي َنيِذَلَو 7 :لوقي كك هللا نأل ؛ راهظلا همزلي مل- دلو مأ
 ال اميف .قالطلا الو «ءاليإلا همزلي الو .هئاسن نم تسيلو «ةيآلا [* :ةلداجما]

 صئيرت َمِهياَش نِم َنوُلؤُي َنيِذّلَل ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق كلذكو ءراهظلا همزلي

 .ءاليإلا همزلي ل هتمأ نم ىلآ ولف «ةيآلا 6 ريش رمش ِةَعب ًر

 دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .هحيحص هتاياور لكو حيحص هدانسإو ءفوقوم ثيدحلا )١(

 .110 - 178 /مقرب 87-2434 /ص 37 /ج «يعفاشلا

 ءاليإلا لوح ةشقانملا هذه ىلع ديكأت اهيفف « 515 و ٠” و 7 /ص ءال/ج .مألا رظناو (؟)

 .019/ص .ثيدحلا فالتخا ينزملا رصتخم رظناو ءثرإلاو ةدعلاو ناعللاو راهظلاو

 .197/ص .5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 7171//ص .ه /ج مألا (9)
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 (!!راهظلا باتك :ينزملارصتخم

 « َمِهيآَش نِم َنوُلْوُي )7 :لوقي كك هللا نأل :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 :انؤاسن امئإو - دلو مأ وأ ءامإلا - انئاسن نم تسيل اهْنأ َكَبك هللا نع انلقعف

 :"' (فالتخالا) باب :ةلاسرلا

 ني نِم َنوُلْوُي َنيِذَلْل ) :كنك هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ّنِإَف َقّلَطلآ اوُمَرَع َنِإَو © ٌميِحّر ٌروفَع هلأ َنِإَف وكف نِإف .رهشأ ةعَرأ ُصْئرَت

 .ناتيآلا © ٌميِلَع ٌعيِيَس

 ةعبرأ تضم اذإ :اندنع © ىبلا باحصأ نم هنع يوُر نمم رثكألا :لاقف

 .قلطي نأ امإو ,ءيفي نأ اًمإف .يلوملا ّفققُو رهشأ

 ّنأو ءقالطلا همزلي ال ىلوملا نأ ىلإ تبهذ :تلق ؟تبهذ نيلوقلا يأف :لاق

 تضم اذإف ءرهشأ ةعبرأ يضمت ىتح هل ضرغأ مل هنم اهقح تبلط اذإ هتأرما

 باتك ىنعمب هبشأ هتيأر :تلق ؟هفلاخي يذلا لوقلا ىلع هترتخا فيكف :لاق

 .لوقعملابو بك هللا

 ”7١. /ص «ينزملا رصتخم 2غ(

 /ص «ينزملا رصتخملا رظناو ,08875 -05175 /تاحفصلا ١1/1١ - 176١., /تارقفلا ةلاسرلا (')
/191. 
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 َنوُلْؤُي َنيِذْلِل ) :كك هللا لاق امل :تلق ؟هللا باتك نم هيلع لد امو :لاق
 ةعبرأ هللا ُهَرْظلأ نم نأ ةيآلا رهاظ ناك «ةيآلا 6 ربَش دما َةَحَي 34 َةَعبْرَأ ٌصُيَرَت مهيآَسش نِم

 ."رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح ليبس هيلع نكي مل ؛ءيش يف رهشأ

 ءيفي الأ ىلع ةلالد ةئيفلا يف سيلو :'"'ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 تفصو ام ىلع تناك ولف «نيع ةفرط يف نوكي عامجلا نأل ءاهّيضم الإ ةعبرألا

 راص اهلياز اذإف «ىلوألا هلاح ليازت مث .رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح هلاح "”لّياَز

 .قلطي نأ امإو «ءىفي نأ اًمإف ءأقح هيلع هلل نأ ىلإ

 ناك «هيلإ تبهذ ام ريغ اهانعم نأ ىلع لدي ام ةيآلا رخآ يف نكي مل ولف

 .اهرهاظ هئأل ءانفصو امل ءاهب امُهألْؤأ هلوق

 ىلع هئأب .عامجإ وأ .ةنس وأ «هنم ةلالد ىتأت ىتح «هرهاظ ىلع نآرقلاو

 .رهاظو نطاب
 .؟تفصو ام ىلع لدي ام ةيآلا قايس يف امف :لاق

 هللا َنِإَف وُءآَق نإف ) :لاق مث رهشأ ةعبرأ يلوملل ّنأ :َكْ هللا ركذ امل :تلق

 .ناتيآلا « ٌميِلَع ٌعيِمَس هلآ َّنِإَف َقّلْطلَآ اوُمَرَع ّْنِإَو © ٌميِحَر توُفَع

 هنأل ,رهشأ ةعبرألا دعب ناعقي امنإ امّهنأ :امهنيب لصف الب ًاعم نيمكحلا ركذف

 مدقتي الف ءدحاو تقو يف امهيف رايخلا هل لعجو .قالطلا وأ ةئيفلا هيلع لعج امنإ

 هعيين وأ هِلْفَأ نهرلا يف هل لاقي امك ءدحاو تقو يف اركذ دقو ؛هبحاص امهنم دحاو

 ."”لصف الب اذك وأ اذك لعفا هيف رّيخ ام لك يفو ءلصف الب ؛كيلع

 08٠. و 519 /ص 1114 و ١7/7 /نيترقفلاب ةلاسرلا يف لوقعملاب ةشقانملا ةعباتم رظنا )١(

 ١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ,١6481-ه١٠8 /تاحفصلا .19/58 ١1776 /تارقفلا ةلاسرلا قههز

 78" 8: /ص
 .1707 /ص ءطيحملا سوماقلاو .408/ص «طيسولا مجعملا رظنا .قارفلا «نيابتلا :ليازتلا (8)

 08١ /تاحفصلا 1770-11747 /تارقفلا ةلاسرلا يف يلقعلا يملعلا شاقنلا ةلمكت رظنا (؛)

 .دئاوف اهيفف 584 -
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 .قالط وه سيل "”ىّليإلاب يلوملا ُمُلُكَتَف :''ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق مث

 ثيح نم لقعي دحأل زوجيأ ءأقالط اهتلعج ةدم اهيلع تءاج مث ءنيمي يه امن
 !؟مزال ربخب الإ اذه لثم لوقي نأ :لوقي

 ؟نيأو :تلق .اذه لثم كيلع لخدي وهف :لاق

 نأ ىلع َربَج الإو ءاف نإف .فِقو رهشأ ةعبرأ تضم اذإ :لوقت تنأ :لاق

 عنم ءأتقو اهل هللا لعج نيمي اهنكلو .قالط ىليإلا نأ لبق نم سيل :تلق

 امإو ؛ءيفي نأ اّمإ هيلع لعج نأ تناك اذإ هيلع مكحو ءرارضلا نم جوزلا اهب
 ,"”فئئؤُم هنكلو «ىليإلا ريغ .رهشأ ةعبرأ يضمب ثداح مكح اذهو َقّلُطُي نأ

 نم ذخأ امهنم عنتما نإف ؛قالط وأ ٍةئيف ءاش امهيأب يتأي نأ ىلع هّبحاص ربجُي

 7 !!هنع عّماجُي نأ لحي ال هّنأل ؛هيلع قّلطي نأ كلذو ءهنم هذخأ ىلع ردقُي يذلا

 ٌنَسحو ؛هيف همّدقتو «يعفاشلا هقف ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 ١ (هطاينتس 0

 وَ هموم و

 َقّلْطلَآ أوُمَرَع ْنِإَو © ٌميِحر ٌروُفَع هلل ّنِإف وكآف نإَف / :ىلاعتو كرابت لاقو

 :ءاسنا] © َمُكْجوْزَأ َكَرَت امُفِضِن ّمُكَلَو ) :لاقو «ةيآلا 6 ٌميِلَع يبس هللا ّنِإَ

 .ةيآلا [1؟ :ءاسنلا] 6 َمُثْكَرَت اًمِم ٌعْبْرلا ىرْهَلَو ) :لاقو «ةيآلا ١١[

 همزليأ اهنم ىلآو ؟اهُنِءالُيُأ اهفذق نإ تيأرفأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ال :لاق .؟هثرتأ تام وأ ؟اهثريأ تتام وأ ؟راهّظلا همزليأ رهاظ وأ ؟ءاليإلا

 )١( /تاحفصلا «١11/51-1/41١//تارقفلا ةلاسرلا 085-0865.

 .(ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا ةغل) شيرق ةغل ىهو .ءاليإلا نم ةزمحلا فيفختب هذه (؟)

 ."0 /ص طيسولا مجعملا رظنا ؛هلبقتساو هأدتبا :هفنتئاو .فئاتسم ديدج يأ ()
 .راصتخاب ةلاسرلاب درو ام لثم هيف درو دقف 7-7778: /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 6ع

 ."١4/ص .١/ج «يعفاشلا بقانم ()
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 .معن :لاق .ةجوزب تسيل اهنأ ىلع لذت''' ةسمخلا هذه هللا ماكحأ نآلا :تلق

 «م ود

َرتَيٌتَقْلْطُمْلاَو ) : ك8 هللا لاق
 024غ ور ةَحلت فنا 2200 َتَضَك

 :"ريبكلا ةعاضر :مألا

 يضم دعب مكحلاف ةياغ هل ىلاعت هّللا لعج امو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 م مكر

 ةَحَلت ٌنهِسْفنَأِب كرَضَمَركَي :ركي تَقّلَطُمْلاَو ) :ىلاعت لاق ءاهيضم لبق هريغ هيف ةياغلا

 ريغ اهيضم دعب نهمكحف ءارقألا ةثالثلا تضم اذإ - ّنكف ةيآلا © ور

 '"!خسفلاو قالطلاب جاوزألا نيب ةقرفلا :(اضيأ) مألا
 اق عيبرلا انربخأ

 اهعمجي وجو نيجوزلا نيب ةقرفلا :لاق ىلاعت هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 .ةقرفلا مسا نود ءامسأ اهب قرتفيو «ةقرفلا مسا

 قالطب هتأرما ىلع هعقوأف «جوزلا هأدتبا ام قالطلاو :قالطلا اهنمف

 نم هتأرما ىلإ لعج ام كلذكو «قالطلا هب ديري قالطلا هبشي مالك وأ حيرص

 اذهو «عقو هرمأب هنأل .هقالطك وهف ءاهقّلطف اهريغ ىلإ وأ « ءاهسفن تقّلطف اهرمأ

 يهو هتالؤاست يف ةدراولا يأ :ةسمخلا ماكحألاب دوصقملا هللا همحر يعفاشلا مامإلل مالكلا )١(

 .«ثرإلا- راهظلا -- ءاليإلا - ناعللا - فذقلا)

 ام نمثكي نأ نه لاَ هور هلت ٌنوِسُقنْأِب حرض -رضكَرتَي ُتَقْلْطُمْلاَو ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (؟)

 اَحَلْصإ اَوُداَرأ ْنِإ َكِلَذ ىف ٌنِهْؤَرِ ُقَحَأ ٌنُجلوُعَُو رِخآلآِرَوَمْلآَو ه هلأ ف نوم نك نإ نوماس يف هلأ َقَلَح

 .[؟184 :ةرقبلا] ( ْمكَح ُريِزَع هلأ 5 ُةَجَرَد ْنِيَلَع ٍلاَجَرلِلَو فوبعتأب ّنِيَلَع ىلا ٌلَثِم ّنُهَو

 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 559 //ص ١/ج نآرقلا ماكحأ رظناو .,58/ص .ه/ج ءمألا (5

 8١. /ص .5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 7

 ." ١17 /ص 25 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .118و17١١//ص «قباسلا عجرملا (4)
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 «نيتنثا وأ ةدحاو جوزلا هيلإ هلعج نمم وأ ءجوزلا نم هيف قالطلا ناك اذإ هلك
 .هنم ةدع يف تناك ام ةقلطملا ةعجر هيف كلمي جوزلاف

 :تلق ؟تلق اميف ةجحلا ام :سانلا ضعب يل لاقف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .سايقلاو راثآلاو ةنسلاو باتكلا

 نام ُقَلُطلا ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :تلق .هتركذ ام يندجوأف :لاق

 َتَقّلَطُمْلاَو 7 :هركذ ىلاعت لاقو «ةيآلا [814 :ةرقبلا] ©« ِيِفوُرْعَم ٌكاَسمِإَف

 نيبتي امأ :تلقو «ةيآلا © اَحلَّصِإ ) :هلوق ىلإ « ورق هَل ٌنهِسْفنَأِب ضئرتي

 عيمج ىلع تاي مل قلطم لكل لعج ىلاعتو كرابت هللا نأ نيتيآلا نيتاه يف كل

 نود ةقلطم الو .قلطم نود ًاقلطم صصخي ملو ؛ةدعلا يف ةعجرلا قالطلا

 .؟ةقلطم

 © يب عر

 ىف ٌنِهِذرِب ُقَحَأ .كتلوعبو رث :ةدعلا يف هلوقو : : "هللا همحر يعفاشلا لاقو

 كرابت هللا نأ تملع «ىلاعت هللا مكحب ةدتعم هذه نكت مل اًملف «ةيآلا 6 َكِلَذ

 لدي نآرقلا نم رّسْفملا ناكو ,«تادتعملا دصق «ةدعلا يف ةعجرلاب دصق امنإ ىلاعتو
 .تاقلطملا لاح قارتفاب قرتفيو .لمجملا ىنعم ىلع

 (7 اهب لخدي مل يتلا قالط :(اضيأ) مألا

 حضري ُتَقْلَطُمْلاَو ) :َكك هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 00 ا :لاقو ,ةيآلا © ورق حلت ٌنهِسْفنَأب ”رل ادلع يو

 ؛ةّدتعملا ىلع ىه اًمِإ ,نيتنثا وأ ةدحاو قَّلط نمل ةعجرلا ّنأ ىلع لدي نآرقلاف
 تضقنا اذإ ةعجرلا كلمي ال جوزلا ناكو .ةدعلا يف ةعجرلا لعج امنإ َكَنك هللا ّنأل

 .١١7/ص 1/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 3٠١ /ص .ه /ج مألا 2غ(

 .1548/ص 1/ج .بلطملا دبع .د /قيقحن مألا رظناو 2187 /ص فج مألا قفز

 نادم



 قّلط نمف «قلطملا ريغ ًاجوز حكتت نأ لاحلا كلت يف ةأرملل لحي هلأل .ةدعلا

 نأ اهو ؛ةدع الو ءاهيلع هل ةعجر الف نيتقيلطت وأ ةقيلطت اهب لخدي ملو هتأرما

 (” (ضيحت يتلا اهب لوخدملا ةدع) ددعلا :(اضيأ) مألا

 ترضي ْتَقْلَطُمْلاَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :لاق يعفاشلا انربخأ

 .راهطألا | ملعأ هللاو - اندنع ءارقآلاو :ىلاعت هلأ همحر يعفاشلا لاق

 ؟ضيخحلا مكريغ لاق دقو :راّهْطآلا اهنأ ىلع لد ام :لئاق لاق نإف

 :ناتلالد :هل ليق

 .ةنسلا هيلع تلد يذلا باتكلا :امهلوأ
 7 ناسللا :رخآلاو

 َءآَسِيلَأ ْمّتقَّلَط اَذِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ليق ؟باتكلا امو :لاق نإف
 0 وسع

 .ةيآلا ١[ :قالطلا] ©« < َيّدِعِل نهوَقِلْطَف

 هللا يضر رمع نبا نع «عفان نع «كلام انربخأ :"'هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا لوسر ه# رمع لأسف #8 ينلا دهع يف ءضئاح يهو هتأرما قلط هنأ امهنع

 ءرهطت ىتح اهكسميل مث ءاهعجاريلف هرم :ّيَط هللا لوسر لاقف .كلذ نع نع

 )١( /ص .ه/ج مألا  3١9/تاحفصلا 2117175 -17917 /تارقفلا ةلاسرلا رظناو 558 -0115,
 «بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا رظناو «454و405 /ص «يعفاشلا ظافلا بيرغ يف رهازلا رظناو

 /ص كج  0١9و5١0.

 .مهتغلو برعلا ناسل دصقي (؟)

 .باتكلا ىلع ةنسلا ةلالدب انه ىتأ (6)



 كلتف ءسمي نأ لبق قلط ءاش نإو دعب كسمأ ءاش نإ مث ءرهطت مث ءضيحت مث
 .ثيدحلا ''"« ءاسنلا اهل قلطت نأ َدَع هللا رمأ ىتلا ةدعلا

 ينلا التو .« كسميل وأ قلطيلف ترهط اذإف :2 ينلا لاق » :ةياور يفو

 .(نهتدع لبق يف وأ نهتدع لبقل نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذإ) :8

 .تككش انأ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 رهطلا :ةدعلا نأ هللا نع كقهْللا لوسر ربخأف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ذئنيح اهنأل ءأرهاط قلطت نأ « نهتدع لبقل نهوقلطف » :أرقو .ضيحلا نود
 .اهتدع لبقتست

 .ضيحلا دعب الإ اهتدع ةلبقتسم نكت مل ًاضئاح ْتَقّلُط ولو
 امد ضيمحلا ناك املف ؛ىنعمل عضو مسا :ُءرَقلا :ليق ؟ناسللا امف :لاق نإف

 ناسل نم افورعم ناك .جرخي الف سبتحي مد رهطلاو .جرخيف محرلا هيخري

 ؛"”هئاقس يفو هضوح يف ءاملا يرقي وه :برعلا لوقل ؛سبحلا :َءرَقلا نأ برعلا
 .هقدش يف ماعطلا سبحي :ىنعي .هقدش يف ماعطلا يرقي وه :برعلا لوقتو

 تاقلطملا اهيف ركذ ىتلا ةيآلا يف كك هللا لاق :"'ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 لَو ) :هلوق ىلإ ( ور هَل ٌنهِسْفنَأِب حرضُب جر ضصَككَي اي تَقلَسُمْلآَو ) :ءارقألا تاوذ
 .ةيآلا ؟” « َنهِماَحَرَأ ى ُهّللآَقَلَح اَم َنْمُتكي نأ نه لِ

 )١( قالطلا / يراخبلا هاور حيحص ثيدحلا )١(: قالطلا / ملسمو )١/١( دمحأو )5/5(

 /ص «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ؛ةحيحص اهلك تاياور ةدعب ريثك مهريغو 50

 - 34/مقرب 1١8-1١7.

 .(شماحلاو نتملا) 557 و 555/ص ١597 -- ١5946 /تارقفلا ةلاسرلا رظنا (6)

 تَموُلْعَم َرُهْشَأ جحا ) :ةيآلا ريسفت رظناو 2117 /ص ءرصتغ رظناو 271 /ص ف/ج مألا (6)

 .047و 51٠ /ص «5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءانه امب طابترا اهيفف [147 :ةرقبلا]

 /تارقفلا ةلاسرلا رظنا.ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا ريسفت يف قايسلا ةرورضل صنلا اذه ةدايز (4)

 ١ .هكالو ه75/ص 5960-1591
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 :هنأ ليزنتلاب ةيآلا يف ًانيب ناكف

 ثدحي نأ كلذو .ضيحلا نم اهمحر يف ام متكت نأ ةقلطملل لحي ال''' ١-
 اما اهيإ هقالم نركب وأ ءاهعاجترا يف أر اهتدع ءاضقنا هفوخ دنع جوزلل

 ىلإ ليبس هل نوكي الف ءاهتّدع يضقنت ةقنت الثل .كلذ هملعُتف هنم َنّيبت نأ ةدارإ ال

 .اهتعجر

 يف هللا قلخ ام لمحلا ّنأل .ضيحلا عم لمحلا :لمتحي كلذ ناكو -؟
 .نهماحرأ

 يدنع ْنْيِبف ؟تضاح له وأ يه لماحأ ةقلطملا هتأرما لجرلا لأس اذإو

 مل نإو ؛ اهايإ هملعُي هلأ تأر ًادحأ الو ءامهنم ًادحاو همتكت نأ اهل َلحيألا

 .هب هتربخأ ول ىلإ بحأف .هايإ هملعي ًادحا الو اهأسي

 تناك اهتذع تلخ ىتح - ءارقألا وأ لمحلا - ةلأسملا دعب هتمتك ولو

 ...تمتكو تلئس ذإ «نامتكلاب ةمثآ يدنع

 ُلِحح اَلَو ) :هلوق ام :ءاطعل لاق هّنأ .جيرج نبا نع ءملاس نب ديعس انربخأ

 بغريل همتكت ال دلولا :لاق «ةيآلا "” © َنهِماَحْرَأ َى ُهَلآ َقَلَح اَم َنمُتكي نأ نه

 .هعم ةضيحلا لعل يردأ امو ءاهيف

 لحن اَلَو ) :َكك هللا لوق يف لاق ًادهاجم نأ .جيرج نبا نع ءديعس انربخأ

 وقت نأ اهل لحي ال ةقلطملا ةأرملا «ةيآلا « َنهِباَحَرُأ ف ُهّدَآ َقَلَح ام َنْمُتكَي نأ نه

 تسيلو ضئاح انأ الو .ىلبح يهو ىلبحب تسل الو «ىلبحب تسيلو ىلبح انأ
 .ضئاح يهو ضئاحب تسل الو .ضنئاجب

 :ناعمل دهاجم لاق امك - ىلاعت هللا ءاش نإ - اذهو :ىلاعت هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .حاضيإلل ينم ؟و١ ميقرتلا )١(
 .7149- 147 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ةرفإ

 نان



 بغري هّلعل «ضْيَحلاو لّبَحلا همتكت لأ :رخآلاو .بذكلا لحي ألا :اهنم

 .زوجي ال '"”رورغلاو هرغتف ضيحلاو لبحلا نم

 :"”ةعجرلا ماكحا :(اضيأ) مألا

 .ةيآلا « اَحدَلَصإ اَوُداَرَأ نإ ) :َكْك هللا لوق يف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هل يهف ةعجرلا دارأ نمف - ملعأ هللاو - ةعجرلا :قالطلا حالصإ :لاقف

 .هل اهلعج ىلاعتو كرابت هللا نأ

 ةدحاو ءاهبيصي ام دعب هتأرما قَّلط ءرح جوز امّيآف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اهّدرف «ةدحاو الإ ْدِرُي ملو (ةتبلأ هتآرما) قلط (ةناكر) َنإف ك# هللا لوسر ةنس

 .- ملعأ ىلاعت هللاو - ةّدعلا يف اندنع كلذو .ثيدحلا '*' هللا لوسر هيلإ

 :" ءاربتسإلا :(اضيأ) مألا

 رهط :ءاربتسالا نأ تمعز مل :لئاق لاق ناف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؟راهطألا :ءارقألا نأ ةّدعلا يف تمعزو ؛:ةضيح مث

 .- ملعأ هللاو - زوجي ال ريرغتلا دارا هلعلو مألاب تدرو اذكه (؟١)

 ركذ ام ىلع ديكوت اهيفف «57 /ص 7/ج مألاو ,158/ص رظناو ١. 47” /ص .ه /جءمألا (؟)

 ١/ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو 575١. /ص .5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءانه

 ١760. /ص

 .نيتقلط وأ ةدحاو ةقلط :ىنعي قوفز

 ءافش رظنا ءريجُع نب عفان يوارلا ةلاهج ببسب فيعض / نيتياورب ثيدحلا يف لوقلا ةلمجو (4)

 ؛/ج ملا رظناو ء8١1و ١١7 /مقرب 76 - 7" /ص «.؟ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا

 .97١/ص

 رظناو 2077و 5171١ /ص ,17949-11701 /تارقفلا ةلاسرلا رظناو ,.44 /ص «6 /ج ألا (0)

 .109و 7508 /ص 7 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا

 نايت



 ماهم ودم

 َتَقْلِطُمْلاَو ) :َكك هللا لاق اًملف ءامهنيب ةنسلا مث باتكلا قيرفتب :هل انلق

 :ءارقألا ّنأ ىلع 6 هللا لوسر ٌلدو ءةيآلا 6 ِءوَْ هَل رهِسفنَأب حرَصَكَرتَي

 «عامج ريغ نم ًارهاط اهقلطي » :امهنع هللا يضر رمع نبا يف هلوقل ءراهطألا
 .« ءاسنلا اهل قّلطُت نأ نك هللا رمأ ىتلا ةدعلا كلتف

 ىتح امهنيب ًالصاف اهيف ضيحلا ناكف «راهطأ ةثالثب يتأت نأ اهائْرَمأف

 أرهط ناك ضيح امهنيب نكي مل ول هنأل ءرخآلا رهطلا ريغ اهنم رهط لك ىّمسُي
 ضيحلا دصق :دصقي « ةضيحم نئربتسي» :ءامإلا يف ل ينلا لوق ناكو .ادحاو

 نأ .راهطألا دصق :دصق اذإ اهانرمأ امك ءلماك ضيحب يتأت نأ اهانرمأف «ةءاربلاب

 ,() ؟ةعجرلا تبثت فيك :(اضيأ) مألا

 ,ةدعلا يف هتارما ةعجرب قحأ جوزلا كَ هللا لعج امل :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اهيلع هل اًهنأل ؛لاحم ةعجرلا يف ضوع اهل الو ؛ةعجرلا هعنم امل سيل نأ انّيِب ناك

 ٌنِهِدَرِب قَحَأ َنَُلوُعُبَو ) :َكَْص هللا لاق اًملف ءاهنود هل اميف ال رمأ الو هيلع امل ال

 ٌنأل .هريغو عامج نم لعفلا نود مالكلاب وه ٌدرلا نأ ْانّيب ناك .ةيآلا « َكِلَذ ىف

 ...ةعجرلاب ملكتي ىتح هتأرما ىلع لجرل ةعجر تبثت الف مالك الب ٌدر كلذ

 .- ةعجرلا ىلع لدي امم كلذ وحنو .يلإ اهتددر دق وأ ءاهتعجار دق :لثم

 2" ثالث ةقلطملا حاكن :(اضيأ) مألا

 َكِلَذ ىف ّنِهِدَرِب قَحَأ َنُجلوُعُبَو ) :كَو هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةعجرلاف «ةعجرلاب قالطلاب اودسفأ ام حالصإ :يأ «ةيآلا « احَلَصِإ اَوُداَرَأ ْن

 .305؟١/ص 25/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 25114 /ص 0 /ج مألا 2ع(

 .د /قيقحت مألا رظناو 2559 /ص 2١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .5 58 /ص «قباسلا عجرملا (؟)

 537١. /ص ؛"/ج «بلطملا دبع



 يف اعجارتي نأ :اهتماقإو.ةعجرلا .ماقأ اذإ ؛هلقع ىلع بولغم ريغ جوز لكل ةتبا

 .ةعجرلا اهيف اهيلع هركذ رع هللا لعج يتلا ةّدعلا

 27 ةعجرلا هيف كّلْمُت يذلا قالطلا :(اضيأ) مألا
 هال ودم

 ٌنهِسفنأب حرضرتي ُتَقّلَطُمْلاَو ) :ك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اهّلك ةيآلا « ٌنِهِياَحْرأ هلآ َقَلَح اَم َنْمُثَكي نأ نه ُنِساَلَو ور هلت

 قالط ّلك نأ ىلاعت هللا باتك يف ْأنّيب ناكف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةعجرلا هيف كلمي هبحاصف - ثالثلا الإ - قالط ددع هيف ةقّلطم ىلع بيسُح

 ذخؤي يذلا قالطلا الإو ف هللا لوسر نع ةناكر ثيدح يف انّيب كلذ ناكو

 .ةيدف هامسو «هب نذأ ىلاعت هللا نأل «- علخلا - لام هيلع

 (”دبعلاو هيلع ىلؤمْلا قالط :(اضيأ) مألا

 دبعلل سيل :هل | زاجحلا لهأ ضعب ةشقانم يف :هّللا همحر يعفاشلا لاق
 # يوب وو

 قحأ نكتلوعبَو :تاقلطملا يق - َنِيك هللا - لاقو ديسلا كيب قالطلاو «قالط

 هلو ؛مارح هيلع نمم دبعلا ناكف «ةيآلا ©« اًحَلّضِإ ْاَوُداَرَأ ّْنِإ َكِلَذ ىف ّنِهْدَرب

 .اهميرحت هل نوكيف هتأرما هل تّلح نمم ديسلا نكي ملو «قالطلاب :همارحف ؛لالح

 :"* (هيف فالخلاو روحسلاو مئاصلا رطفي ام) :باب :(اضيا) مألا

 ةقلطملا يف لاق نم ىلع '*انل ةجح اذهو :ىلاعت هللا هحر يعفاشلا لاق

 كرابت هللا لاق دقو «ةئلاثلا ةضيحلا نم لستغت ىتح ةعجرلا اهيلع اهجوزل

 )١( /ص ."/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «08/ص «قباسلا عجرملا 5017.

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «هيلع روجحملا :هيلع ىلوملا ىنعمو .1017/ص ءه /ج ألا (؟)

 .51448/ص .”/ج

 .110 /ص 7" /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .48/ص ؟/ج مألا (0)

 ريغ وهف عامجلاب بجو نإو «ليبسب موصلا نم سيل موصلا لبق عامجلا نم لسغلا نأ دصقي (4)
 .عامجلا



 ضيحلاب بجو نإو !لسغلا لاب امف ةضيحلا هدنع ءرقلاو 4 ورق عل ) :ىلاعتو

 .ضيحلا ريغ وهف

 :( (تاقفنلا) باتك :(اضيأ) مألا

 فورغلأب َنِيَلَع ىذا ٌلكِم ّنْهَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .[؟؟4 :ةرقبلا] ةيآلا 6 ٌةَجَرَد ٌنْيَلَع ٍلاَجَرلِلَو

 نيب ضئارفلا نم َكْبَك هللا ركذ ام ةلمج هذه :هللا همحر يعفاشلا لاق

 جوزللو ؛جوزلا ىلع ةأرملل دك هللا ضرف امم انرضح ام انبتك دقو ؛نيجوزلا
 .ك# هللا لوسر نس ام «ةأرملا ىلع

 .فورعملاب هيلع ام لك ّيّْدؤي نأ كبك هللا ضرفو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 بيطب هيلإ هؤادأو .هبلط يف ةنؤملا نم قحلا بحاص ءافعإ :فورعملا عامجو
 كرت امهيأو «هتيدأتل ةيهاركلا راهظإب هتيدأت الو .هبلط ىلإ هترورضب ال .سفنلا
 .قحلا هريخأت :هّلْطَمو ْمْلَظ ىنغلا َّلْطَم نأل ؛ ملظف

 « فورد ّنْهَلَع ىلا ُلْكِم ٌّنْطَو ) :ىلاعت هلوق يف :ىللاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 .فورعملاب نهيلإ ىدْوُي نأ نم نهيلع ام لثم نهلامف :يأ - ملعأ هللاو - «ةيآلا

 27 ءاسنلا ةرئشع عامج :(اضيأ) مألا

 ويغلب ٌنْيَلَع ىلا لم ّنَشَو ) :العو لج لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 جوزلا ىلع ةأرملاو «ةأرملا ىلع جوزلل هللا لعجف «ةيآلا 6 ٌةَجَرَد ْنْهَلَع ٍلاَجَرَِو ريق سس رس ا يكس

 بقانم رظناو 2184 /ص ءدنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 47و 85/ص .ه/ج .مألا )١(

 و11 /ص .7/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .547 /ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا

 .كلذل هبتنيلف ءءاسنلا ةرشع باتك :ىمسم تحت نونع دقو 14

 مألا رظناو ,197 /ص .١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو 3٠١5 /ص .ه /ج .مألا (؟)
 .574 /ص .7/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت

 ؟مك



 نيذلا برعلا اهمهفف «ةلمجمو ةرّسْفُم هيبن ناسل ىلعو «هباتك يف اهنّيب ًاقوقح

 .مهمالك يناعم نم نوفرعي ام ىلع مهناسلب اوبطوخ

 :فورعملاب ةرشعلاب هرمأ يف بجي ام لقأ :لاقو :''' هللا همحر يعفاشلا لاق

 ليم كرتو ةوسكو ةقفن نم «هيلع اهل هللا ضرف ام هتجوز ىلإ جوزلا يذدؤي نأ

 :ءاسلا] © ٍةَقّلَعُمْلاَك اَهوُرّذَتَف ٍلْيَمْلا لك اوُنيِمَت اَلَق ) :كك لوقي هنإف ,رهاظ

 .ةيآلا "* 8

 .هوركملا فكو «هباوث كل نسحي امب كلذ ُنايتإ :فورعملا عامجو

 :"!”(ضئاحلا قالط) باب :ثيدحلا فالتخا

 له :هنولأسي عفان ىلإ اولسرأ مُهنأ ,جيرج نبا نع «دلاخ نب ملسم انربخأ

 ا” معن» :لاق ؟ك هللا لوسر دهع ىلع امهنع هللا ىضر رمع نبا ةقيلطت َتَبُح

 .ثيدحلا

 هللا يضر رمع نبا نع .عفان نع ؛كلام ثيدح :هللا همحر يعفاشلا لاق

 عجاري نأ ءامهنع هللا يضر رمع نبا رمأي نأ , ه# رمع رمأ لي ينلا نأ امهنع
 هللا لوقل .هقالط هيلع عقو دق ام الإ ءعجار هل لاقي ال هنأ ىلع نيب ليلد هتأرما

 تأرما ىلع لجرلا زوشن ١١7 /ص .لجرلا ىلع ةأرملا زوشن ١94 /ص 5 /ج «مألا رظناو )١(

 .497 /ص .5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو

 ةقيرط ىلع اذهو ««...اوليمت الو » :هلوقب يف تدرو دقو 2١74 /ةيآلا ءاسنلا ةروس نم (؟)

 .تايآلا نم سابتقالا دنع يعفاشلا

 مألا رظناو .050 /ص «ينزملا رصتخم مألا رظناو ء١151و ١4١0 /ص .ثيدحلا فالتخا (*)

 .7177و١771/ص ٠١. /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت

 «ةقيلطت يلع َتِبمُح :لاق ًاقيلعت يراخبلا هاور دقف ؛حيحص وهو «فيعض هدانسإ لسرم ثيدحلا (4)

 1١8. /مقرب ,08 /ص 21 /ج ؛يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا حيحص هدنس اذهو

 نانو



 هنأب .ناسللا يف ًافورعم ّنأو «ةيآلا « َكِلاَذ ىف ّنِهِدَرب ٌقَحَأ َنِجَلوُعُبَو ) :تاقلطملا يف < #

 لدي نآرقلاو :لاق مث ... هتأرماو وه قرتفا اذإ كتأرما عجار :لجرلل لاقي امنإ

 :ىلاعت هللا لاق - ضئاح يهو هتجوزل رمع نبا ةقيلطت :يأ - بسحت اًهنأ ىلع

 ًاقالط صصخب مل ةيآلا ( نَسْحإب ٌميِسَت وأ فوغ كاَسْمِإف نائم ُقلَطلا )
 .تبثي نأ ىلوأ ثيدحلا نم هللا باتك رهاظ قفاو امو ءقالط نود

 :”(ًاداعم هنم ناك ام الإ ددعلا) باتك نمو :يعفاشلا دنسم

 نع «ةورع نع «باهش نبا نع كلام انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 مدلا يف تلخد نيح نمحرلا دبع تنب ةصفح تلقتنا اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع

 «نمحر لا دبع تنب ةرمعل كلذ تركذف :باهش نبا لاق «ةثلاثلا ةضيحلا نم

 .ةورع قدص :تلاقف

 تلاقف «ةيآلا © ورق ةَعَل ) :لوقي هللا ْنِإ :اولاقو سان كلذ يف اهلداج دقو

 'راهطألا :ءارقألا ؟ءاَرقألا ام نوردت لهو متقدص :اهنع هلا يضر ةشئاع

 .ثيدحلا

 :لوقي نمحرلا دبع نب ركب ابأ تعمس :لاق باهش نبا نع «كلام انربخأ

 يضر ةشئاع تلاق يذلا ديري) اذه لوقي وه الإ انئاهقف نم ًادحأ تكردأ ام

 .ثيدحلا "” (اهنع هللا

 )١( /ص «دنسملا ينزملا رصتخم 4437.

 .ًاقباس رم امك يعفاشلا ذخأ هبو (؟)
 /ص 23 /ج ؛يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص فوقوم امهالك ناثيدحلاو ()

 .198و 19! /مقرب 0



 نسحو ؛هيف همّدقتو ؛يعفاشلا هقف ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 :' (هطابنتسا

 :ةيآلا « ٌةَجَرَد نيل ٍلاَجَرِلَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يتلا ةأرملا نوكت نأ زجي مل ,مومأملا ىلع مامإلا هب موقي ام ةالصلا تناك اًملف

 .اهيّيق ىلع ةمّيق مّيقلا اهيلع
 نم ىلع لضفلا ةجرد اهل نوكي نأ زجي مل ءلضف ةجرد ةمامإلا تناك املو

 نوكت نأ مالسإلا مث كَ ينلا ةنس نم ناك املو .ةجرد اهيلع هل هللا لعج

 .مهيديأ نيب ةمدقتم نوكت نأ زجي مل ءلاجرلا فلخ ةرخأتم

 مث ءًالوضفم نوكي ٌرحلا كلذكو :ليق ؟لوضفم دبعلاف :لئاق لاق نإف

 .زوجيف هنم لضفأ وه نم مدقتي

 ءأرح ريصيف قتعي لاحلا هيلع يتأت دقو ءرحلا نم ًاريخ دبعلا نوكي دقو
 ةأرما نوكت نأ نم لاح لكب ريصت ال ةأرملاو «لاجرلا نم لاح لك يف وهو

 .اهرمأ ةماع يف لاجرلا نم مّيِق اهيلع

 "” ( نسحب سيرت ويف كلاَسْمِإَف ناَتّرَم ٌقَلْطلَا ) : كو هللا لاق

 "'ءاسنلا ةرشع عامج :مألا

 ِيفوُرَعَمم كاَسْمِإَف ِناَتّرم ُقّلْطلَأ ) :َكْك هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا (ٍنَسْحِإب ٌحيِرْست وأ

 9 .54 /ص ١ /ج ؛يعفاشلا بقانم كلل

 نأ كَل ُلِخعاَلَو سحب حيت وأ يفورغم كاسمإف ِناَنّرم ُقَلْطلا ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (؟)

 ل أ دوُدُح امي الأ فخ نإ ا ةودح امي الأ اا نأ الإ اب نوم ٍدَتاَء آّمِم أوُدْحَأت

 ْمُه كيتلوَأف هلأ َدوُدُح ّدَعَمَي نَمَو اَهوُدَمْعَت الف هلآ ُدوُدُح َكلِي "يب ْتَدَعْفَأ اَميِف اَمَِلَع حاتُج

 .[575 :ةرقبلا] © َنوُمِلُظلآ

 .7174 /ص .5/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ٠١١ //ص ه/ج ءمألا (*)

581 



 ."”هوركملا فكو .هباوث كل ْنْسْحِي امب كلذ نايتإ :فورعملا عامج

 :2' ةارملا نم دخؤي نأ لحي ال ام :(اضيا) مألا

 هب سفنلا ةبيط يهو ةأرملا نم رهملا جوزلا ذخأ اذإ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َحاَتُج الق هلآ َدوُدُح اًميقُي الأ مَفِخ ْنِإَف ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق يف هب نأ دقف

 .ةيآلا 6« يب َتَدَتْفآ اميِف امِييَلَع

 هيلع ىضم ءاهب رارضإلاب ذخأ هنأ ٌرقأف ءاهقالط ىلع ًائيش اهنم ذخأ نإف
 .ًاثالث اهقّلط نوكي نأ الإ ةعجرلا اهيلع هل ناكو ءاهنم ذخأ ام دّرو قالطلا

 :"” هتارما نم نخأي نأ لجرلل هب لحي يذلا هجولا :(اضيأ) مألا
 ىلإ « ِناَنّرَم ُّلّطلَأ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « يب ٌتَدَتفَآ اًميِف ) :هلوق

 يآلا يف هاهن امك - جوزلا ىلاعت هللا ىهنف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 ىلا دودح اميقي الأ افاخي نأ الإ ءأئيش ةأرملا ىتآ امم ذخأي نأ - ةيآلا هذه لبق

 .ةيآلا © ب َتَدَتَْآ اَميِف امْيَلَع َحاَنُج الف ِهللأ َدوُدُح اًميقُي لأ ) ©” افاخ نإف

 فوخ نهجاوزأ ىلع نهلاومأ مرح ىتاللا دح نع تلقتنا اذإ امه حابأو

 ام الإ ذخأي ألا كلذ يف ددحي مل هب تدتفا ام اهنم ذخأي نأ هللا دودح اميقي لأ
 هب ىضارت ام لحي اًمنإ عيبلاو «عيبلاك ذئئيح ريصي هنأ كلذو «هريغ الو اهاطعأ

 فورعملا نوكيو ةرقبلا ةروس نم /7؟8 /ةقباسلا ةيآلا يف درو امب فورعملا ريسفت رظناو )١(
 .58١15و ”7١ /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو نيجوزلا نم لك تابجاوو قوقح بسح

 .١59و؟١5 /ص تاج «بلطظملا دبع .د / قيقحت مألا رظناو توا /ص ه/ج مألا قفز

 /ص .”5/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 21١١5 و ١١7 /ص «قباسلا عجرملا سفن ()

 .7 96و47”

 .ريسفتلا عم ةيآلا انه يعفاشلا مامإلا نّمض (4)

 نفل



 هنم رثك ام ةحابإ ىلع ةلالد كنك هللا باتك يف لب .كلذ يف ّدح ال ناعيابتملا

 .ةيآلا 6 مب َتَدَتْفَأ اَميِف اًمَِلَع َحاَتُج الق ) :ىلاعت هلوقل «لقو

 نأ ّلِإ ) : ىلاعتو كرابت هللا لوقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مامإلا لاق

 .ةيآلا 6 هلأ َدوُدُح اَميقُي الأ آفا

 هللا دودح اميقي الأ فوخ ىلإ امهجرخمي امب ءادتبالا نوكي نأ لمتحي '' ١-
 بح يف اهنم ضراع وأ .هل ةيهاركلاو جوزلا قح ةيدأت نم عانتمالاب «ةأرملا نم

 .هنم سأب ريغ نم جورخلا

 لاحلا نأ انللدتسا ءجوز ناكم جوز لادبتسا دارأ اذإ ءائيش ةأرملا نم جوزلا

 .ذخألا اهب مّرح ىتلا لاحلا «ةفلاخملا لاحلا ةأرملا نم ذخألا جوزلل اهب حابأ تلا

 نم اهيلع بجي ام رثكأل ةعناملا ةئدتبملا ةأرملا نوكت نأ :ىه لاحلا كلت تناكف

 .هنم ةيدفلا بلطت نأ عمجي ىتح اهنم ًاضيأ ذخألا هل نكي ملو «جوزلا ّقح

 ءيش :هنم اهؤادتفاو «ةيآلا 6« يب ٌتَدَتَْآ اَميِف اَمِهيَلَع َحاَتُج الق ) :َكك هلوقل

 [ه :ءاسنلا] © اَمِهَيَب قاقِش َمّثْفِح ّنِإَو ) :لوقي َكك هللا ّنأل ءاهسفن نم هيطعت

 ةأرملا اهيف لذبت مل ىتلا يهو «لاحلا هذه فلاخت ىتلا لاحلا هذه تناكف «ةيآلا

 .اهنم اًهنأ ةأرملا ٌرقت ال ةءاسإلا اهيف نايعادتي ىتلا لاحلاو ءرهملا

 لأ آان نأ دّلِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لوقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةأرملا هب أدبت ءلعف امه نوكي نأ نم تفصو امك «ةيآلا 6 ِهَّآ َدوُدُح اًميقُي

 .لعف ببس الب امهنم ًافوخ َّنأ ال .هللا دودح اميقي الأ هيف امهيلع فاخي

 .حاضيإلل ينم ؟و١ ميقرتلا )١(

 نايل



 سابع نبا نع .سوواط نع «رانيد نب ورمع نع «ةنييع نب نايفس انربخأ
 :لاقف ,دعب هنم تعلتخا مث نيتقيلطت هتأرما قلط لجر يف امهنع هللا يضر

 حيرت وأ فوود كلاَسْمَِف نات ُقَلَطل ) :لوقي كي هللا نأل .ءاش نإ اهجوزتي

 .« آ1عْجاَرَتَي نأ ) :هلوق ىلإ «ٍنَسَحِإب
 :لاق عيبرلا انريخأ

 ءيش لك :لاق ةمركع نع .ورمع نع «نايفس انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 .قالطب سيلف لاملا هزاجأ

 | :لاق عيبرلا انربخأ

 نع ؛هيبأ نع ؛ةورع نب ماشه نع .كلام انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 .ديسأ نب هللا دبع اهجوز نم تعلتخا اًهنأ ؛ةيملسألا ةركب ْمأ نع .'"نامهُج
 ام وهف ائيش تيّمس نوكت نأ الإ :ةقيلطت يه :لاقف كلذ يف د نامع ايتأ مث

 قفز
 اسمس

 هب تبثي ءيشب ةركب مأ الو ناهمُج فرعأ الو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 تعّجر يّْنأ كلذو «ةقيلطت يهو ذخأن ه# نامثع لوقبو «هدري الو امهربخ

 ناك امهنع هللا يضر سابع نبا بهذم بهذ نمو ؛جوزلا لبق نم قالطلا

 6 يب ْتَدَعْفأ اَمِف امْهَلَع َحاتُج اَلَق ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق :لوقي نأ ًاهيبش

 ال اهيلع هل ناك ام خسفو ءاهيلع ناك ام خسف يه ةيدفلا ّنأ ىلع لدي «ةيآلا

 نكي مل دقعلا خاسفنا ىلإ ةقرفلا هيف بسن رمأ لكو ءدقعلا خسفب الإ نوكي

 .اهنيعب ةمئاق ةدقعلاو .ثدحأ ام قالطلا امنإ ءاقالط

 دنسم قيقحتب يعلا ءافش شماهب درو امك باوصلا وهو «نييملسألا ىلوم ناهْمُج دنسملا يف )١(

 .أطخ وهف (نامهج) نتملا يف تبثأ ام امأ .41 /ص ء' /ج «يعفاشلا
 95 /ص :؟ /ج ءيعلا ءافش رظنا «هدنسب ناهمح وأ نامهج دوجول فيعض /فوقوم ثيدحلا )3(

 .156 /مقرب قالو

 نو



 :"”ةسفلا وأ قالطلاب جاوزألا نيب ةقرفلا :(اضيأ) مألا

 ِيفوُرْعَمب ٌكاَسْمِإَف ) :لاق اذإ ىلاعتو كرابت هللا ٌنأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا 6 ٍنَسْحِإب حيِرَسَت وأ

 .حّرسي نأ هل نم حيرستلابو .كسمي نأ هل نم كاسمإلاب رمأ اًمإف

 حيرست ةدعلا يف ةعجرلاب سبحلا كرت :تلق ؟انهاه حيرستلا امف :لاق

 .قالطلا مدقتمب

 َتَدَتْفَآ اَميِف اَمِييَلَع َحاَنُج الق ) :كك هللا لوقي :''' هللا همحر يعفاشلا لاق

 ريغو «هنع كلملا ةلازإب الإ نوكت ال هرمأ هيلع كلم نمم ةيدفلاو «ةيآلا « هب
 ريغب اهرمأ اهيلع كلمي مث ءاهذخأي نأ هلو «ةيدفلاب امل ىلاعت هللا نذأي نأ زئاج

 هل نكي مل ؛هيدي نم هجرخي ءيش ىلع ًائيش ذخأ نم لك ّنأ ىرت الأ .اهنم ًاضر

 .ضوعلا نم هيلع ذخأ امل هيدي نم جرخأ ام ىلع ليبس
 «لْمجي الإ ًاقالط ئدتبمب علتخملا سيلو .قالطلل قرافم مسا :علخلاو

 كرابت هللا لوق نم هيلإ بهذ يذلا :هل تلقو .”' اولعجتسي مل هريغ نوقلطملاو

 .ةدعلا هيلع نم ىلع وه امإ «ةيآلا « ِيِفوُرَعَم لاَسْمِإَف ِناَتَم ُقَلُطلا ) :ىلاعتو

 : ةيدفلا هب ُلحت ام :(اضيأ) مألا

 ناكر ٌقَلْطلا ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ( يب َتَدَعْآ اَميِف ) ىلإ ( نسحب ٌحيِرْسَت وأ يفوُرْعَم كاسم

 )١( /ص ءه /ج ألا  211١8/ص 27 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 707.
 ."١١1و ٠١" /ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 01١١ /ص ءه /ج «مألا ةفز
 .علخلا ىلع ةأرملا نم العج اوذخأي مل يأ ()
 .ةدعلا لوح اهتقبس ىلا ةرقبلا ةروس نم 718 /ةيآلا ريسفت رظنا (4)
 .001و١٠5 /ص .7/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2157و 55١/ص .ه /جءمآألا (5)

 نوت



 ةرمع نع «ديعس نب ىيحي نع .كلام انريخأ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 نب سيق نب تباث دنع تناك اًهنأ اهتربخأ لهس تنب ةبيبح مأ ّنأ ,نمحرلا دبع تنب

 دنع لهس تنب ةبيبح دجوف «حبصلا ةالص ىلإ جرخ هلي هللا لوسر ّنأو ,سامش
 ال هللا لوسر اي لهس تنب ةبيبح انأ :تلاق ؟هذه نم نم هللا لوسر لاقف «هباب

 دق ةبيبح هذه » :كََّغ هللا لوسر هل لاق تباث ءاج املف - اهجوزل - تباث الو انأ

 «يدنع ىناطعأ ام لك هللا لوسر اي :ةبيبح تلاقف .« ركذت نأ هللا ءاش ام تركذ

 .ثيدحلا ''اهلهأ يف تسلجو اهنم ذخأف « اهنم دخخ» :هَؤ هللا لوسر لاقف

 ْنِإَف ) :ىلاعت هلوق يف - ملعأ هللاو - ليقف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 الأ فاخت ىتح ؛لجرلا هركت ةأرملا نوكت نأ «ةيآلا ( ِهَلأ َدوُدُح اًميقُي الأ ٌمَفِخ

 اهل عنام ريغ جوزلا نوكيو «هيلإ هرثكأ وأ .هل اهيلع بجي ام ءادأب هللا دودح ميقت

 امهدحأ مِقُي مل اذإو ءجوزلل ةيدفلا تلح اذه ناك اذإف ؛هرثكأ وأ هيلع بجي ام

 ."” هللا دودح نّْيَميقم أعم اسيلف هللا دودح

 ,ةيآلا « يب ْتَدَتَْآ اَميِف امِييَلَع َحاَنْج اَلَق ) :َكك هللا لوق اذكهو :ليقو

 مرحي ال لاح ّلك يف ةأرملاو (ةأرملا ىلع مارحم سيلف «جوزلل كلذ لح اذإ

 اذهو ءأعم امهيلع حانج الف اهيلع مرحي مل هل لح اذإو ءالام نم تطعأ ام اهيلع

 حانجلا نوكي دقو ءامهيلع حانج ال نأ يف ءأعم اعمتجا اذإ زئاج حيحص مالك

 .رخآلا نود امهدحأ ىلع

 وأ اهاطعأ امم رثكأ تناك ةيدفلا يف "'تقو الو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا 6 هب َتَدَعْفَآ اَميِف اَميَلَع َحاَنَج الق ) :لوقي كك هللا نأل ؛لقأ

 /ص 5 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ظافلأ ةدعب درو دقو حيحص ثيدحلا )١(

 1817 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 217179177 /مقرب 45و 06

 006١. /ص «ينزملا رصتخم رظناو 27517/ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظنا (؟)

 .7١7/ص ا /ج «مألا رظناو 2,518 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظنا و ءًاعرش ررقم دحالو يأ ()

 نو



 « فب ْتَدَتْفَأ اَبيِف اَمِيَلَع َحاتُج الق ) :َدك هلل لوق ١ اذكهو :''لاقو

 يّدؤي ألا :جوزلا ىلع فاختف «قحلا ءادأ نم ةأرملا عنتمت نأ :ليقو ...ةيآلا
 .ةيدفلا اس اف يعن اذإ «قحلا

 :ةيدتفملا .هل اهيلع بجي ام ضعبل ةعئاملا :ةأرملا نوكت نأ :كلذ عامجو

 .جوزلل ةيدفلا تلح ءاذكه ناك اذإف .هل ًةيهارك وأ .هقح يّدؤت الأ نم ًاجرحت

 "” اهتعجر اهجوز كلمي ةقلطملا ةدع :(اضيأ) مألا

 هللا لوق نإ ,ريسفتلاب ملعلا لهأ ضعب لاق دقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق
 يد 7 2

 .ةيآلا « ناَنّرَم ُقَلْطلَآ ) :ْك

 مث هتأرما قلط اذإ لجرلا ناك :لاق هيبأ نع ءماشه نع «كلام انربخأ

 لجر دمعف ؛ةرم فلأ اهقلط نإو هل كلذ ناك ءاهتذع يضقنت نأ لبق اهعجترا

 لاق م ءاهقلط مث .اهعجترا ءاهتذع ءاضقنا تفراش اذإ ىتح اهقلطف هتأرما ىلإ

 كاسم ِناَنّرم م قَلْطلا ) :كْك هللا لزنأف ءأدبأ يل نيلحت الو «يلإ كيوآ ال هللاو

 مهنم ناك نم ًاديدج قالطلا سانلا لبقتساف «ةيآلا « نسحب ٌميِرَسَت ْوَأ فورم

 .ثيدحلا . "”قلطي مل نمو ؛قلط

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 7١17 /ص ا" /ج ؛مألا رظنا 33518 /ص ء١/ج ءنآرقلا ماكحأ )١(

 .(رجحلا وهو دشرلا غولب) 455 /ص :؛4 /ج ؛بلطملا

 رظناو 2775 و 777 /ص .١/ج .نآرقلا ماكحأ رظناو 2147“ و ١47 /ص .ه /ج .مألا (؟)

 رصتخم رظناو .450 و 105 /ص دنسملا - ىنزملا رصتخم رظناو .51؟4 /ةقباسلا ةيآلا ريسفت

 +13/ص :3/ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 044 /ص ثيدحلا فالتخا - ينزملا
 .531/و

 14و 548/ص 7 /ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءلسرم حيحص ثيدحلا (9)

 1١9. /مقرب

 ل



 : 7 ةعجرلا هيف كّلْمُت يذلا قالطلا :(اضيأ) مألا

 َتَدَتْفَأ اًميِف اَمِيَلَع َحاتُج الق ) :َكك لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 كلم اذإ هنأ ءلاملا ذخأ هل لحأ ذإ ىلاعت هللا باتك يف ًانّيب ناكف «ةيآلا « هب

 :وه لاملاو «ليبس لاملا هب كلم ام ىلع هل نوكي نأ زجي مل ءيش نم ًاضوع ألام
 يذلا هكلم عطقت نأب اهسفن يدفت نأ :ةيدفلا مساو ....ةأرملا عضب نم ضوع

 اهيلع ًاعقاو الو ءاهسفنل ةكلام نكت مل ةعجرلا كلم ولو ءاهيلع ةعجرلا هب هل

 .ةيدف مسا

 « فورْعَمب ُكاَسْمِإَف ِناَنّرم ُقلْطلَأ ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاقو
 .جوزلا لبق نم يذلا قالطلا :هنأ اذه لك يف و هللا نع ًالوقعم ناك امو «ةيآلا

 :"'هيلع ىعدم لاو يعادملا :(اضيأ) مألا

 ءالمتحم نآرقلا ناكو .ةنس نكت مل اذإف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 نود يناعملا ضعب ىلع لدي ملعلا لهأ عامجإو ؛# ىينلا باحصأ لوق اندجوف
 - ىلاعت هللا ءاش نإ - فلاخم ريغ مهلوقو كن هللا باتكب ملعأ مه :انلق ءضعب

 هنم لدي عامجإ الو كلي ىنلا باحصأ لوق الو ةنس هيف نكي مل امو «هللا باتك

 ال .همومعو هروهظ ىلع وهف ءضعب نود يناعملا ضعب نم تفصو ام ىلع
 .ءيش نود ءيش هنم صخب

 «ليزنتلا رهاظب ههبشأب هنم انذخأ َّنَ# ىنلا باحصأ ضعب هيف فلتخا امو

 فلاخت تنأو «ملعلا لهأ دنع ْنْيِب لهج نآرقلا فالخ ؤه ةنس هيف اميف كلوقو

 .هيف كلوق

 ”6؟ /ص «5/ج .بلطملا دبع .د / قيقحت مألا رظناو 5096و 4 /ص ه /ج «مألا )غ0(

 .1618و

 .هكو ه0 /ص 28 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو اكو ؟؟ /ص ءال /ج «مألا ةعفز
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 :تلق - ةيافك ىلاعت هللا ءاش نإ - نيبنس اميفو انّيِب اميف انلق نيآو :لاق

 :لاقو .ةيآلا « نَسْحِإِب حيِرْسَت ْوَأ فورم كاَسْمِإَف ناكر ُنَلطل ْ : كب هللا لاق

 .ةيآلا ( احدلَصِإ ) :هلوق ىلإ © ِءوُرُ َةَمَلث ٌنوِسْفنَأِب ضئرَتَي ُتَقْلَطُمْلآَو )

 هلف قّلطم لك ّنأ ىلع لدي «نيتيآلا نيتاه رهاظف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةّماع قّلطم ّلك يف نيتيآلا ْنأل ,ةّدعلا ضقنت مل ام هتأرما ىلع ةعجرلا

 ءجوزلا هأدتبأ قالط لك :انلق كلذكو «ضعب نود نيقّلطملا ضعب ىلع ةّصاخ

 .ةذعلا يف ةعجرلا هيف كلمي وهف

 ("”ةصاخلا ربخ در نم ةياكح باب :(اضيأ) مألا
 رو يك

 ٌدوُدَح اًميقُي الأ متفخ ْنِإَف ) :َكْك هللا لاقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ًالعف ناتأرما تلعف اذإ تيأرأ «ةيآلا 6 ءِهب ْتَدَتْفَآ اًميِف اًمِهيَلَع َحاَنُج الق هَل

 هب فاخي ال ىرخألا جوزو ءاهزوشن هب فاخي امهادحإ جوز ناكو ءادحاو
 عسي الو .برضلاو ةرجحلاو «ةظعلا :زوشنلا هب فاخي يذلا عسي :لاق .؟اهزوشن

 ذخألا هللا دودح هتجوز ميقت ال نأ هب فاخي يذلا عسيأ :اذكهو رخآلا

 .معن :لاق ٠ .هالعف ىوتسا اذنإو رخآلا عسي ب الو ءاهنم

 "7 قالطلا نم علخلاب عقيام :(اضيأ) مألا

 ىلع لاملا نم - جوزلا - ذخأ ام زاج اذإو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 :لوقي كك هللا نأل ,ةعجرلا هيف جوزلا كلمي الف «عقاو هيف قالطلاو .علخلا

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 217١ /ص ملعلا عامج باتك رظناو ,187/ص ءال/ج ءمألا )١(

 .47 /ص .4/ج «بلطملا

 .هللا دودحم ريصقتلا هتجوز نم فخي مل ذإ يأ )2

 .605و 6١060 /ص 3 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.1994 /ص م /ج .مألا قرفز

 نونو



 اهيلع هلو ةيدتفم نوكت الو «ةيآلا 6« يب َتَدَتْفَآ اَبيِف اَمِيَلَع َحاَتُج الق )

 ءهاطعأ ضوعب ًائيش كلم نم ُنأل .ةعجرلا كلمي وهو «لاملا كلمي الو .ةعجرلا

 .هيلع لاملا ذخأو ءهنم جرخخ ام كلمي نوكي نأ زجي مل

 :قالطلا ةحابإ :(اضيأ) مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 وأ يفوُرْعَم ُكاَسْمِإَف ِناَنْرم ُقَلْطلَا ) :َكْو هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « نَسخِإب حيرست

 نم مرحت ال هتجوز تناك نمو ءضرفلا همزل جوز لكل حابم قالطلاف
 جوز لك كاسمإو «ةّدعلا ليبُق ريغل هنع ىهنُي هنأ الإ ءلاح يف ةئيسم الو ةنسحم
 .فورعمب اهكسمأ اذإ ؛حابم لاح ّلكب ةئيسم وأ ةنسحم

 .قحلا ةيدأتب ''”اهفافعإ :فورعملا عامجو

حت قَدْ ل ا الط نإ ) لَك هللا لاق
 004 ول 

 9 +سفلاو قالطلاب جاوزألا نيب ةقرفلا :مألا

 نوكت اًهنإ :تلق ملف - رواحلا - لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 :هباتك يف َكْبَك هللا نيب امل : :هل تلقف ؟ةئلاثلا ةقيلطتلا لبق ةّدعلا يف ةعجرلا جاوزألل

 اهلعل :لاق هللا همحر مألا باتك ححصم نكلو ءاهافعإ هظفلب تركذ 174 /ص .ه /ج «مألا )01(

 /قيقحت مألا رظناو .- ملعأ هللاو - قايسلل اهتبسانمل هالعأ اهانتبثأ اذل «اهفافعإ» نع ةفرحم

 .1517 /ص 5 /ج «بلطملا دبع .د

 الف اَهَقلَط نإف ريغ اَجْوَر حكت ٌئَح ُدْحَب ْنِم هل لَ اف اَهَقلَط نإَف ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (5)

 6 َنوُمَلَعَي ِمْرَقِل اَبْيَيُي هلآ ُدوُدُح َكلِتَو هلأ َدوُدُح اًميِقُي نأ آَنَظ نإ آَعَجاَرتَي نأ آَمَِلَع َحاَتُج

 .[1؟١7 :ةرقبلا]

 ١". 4 /ص (5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «.8١١1/ص .ه /ج ؛مألا (7)

 نول



 نأ ) :هلوق ىلإ « هْهَرَْغ اجور َمكمَت ْمَح ُدَعَب ْنِم هل لِ الق اَهَقَّلَط نإف )
 .ةيآلا 6« آَعَجاَرَتَي

 أوُعَمَجَت نأَو ) :36 هللا لوق ف ءاسنلا نم هنيب عمجلا مرحي ام :(ًاضيا) مألا

 207 م :ءاسنلا © نيَتْف نيَيْخأْلا كَرَي

 ناسل ىلع مرحيو ؛همرحيف باتكلا يف ءيشلا ركذُي دق :هلل همحر يعفاشلا لاق

 ؛ًوَح ُدَْعَب ْنِم دُمَل لَ الق اَهَقْلَط نَِف ) :لاقف ثالث ةقلطملا ةأرملا ركذ امك هريغ هيبن

 ."' هل لحت مل الإو ءاهبيصي نأ # هلوسر ناسل ىلع َنّيبف .ةيآلا « هريَغ اجور حكت

 : "' انزلاب يتؤي اميف فالخلا :(اضيأ) مألا

 نإ ) :ًاثالث ةقلطملا يف لاق ىلاعتو كرابت هلل نان :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ©« ريغ اًجْوَر حكت يَح ُدَعَب ْنِم دُهَل ل ف اَهَقَّلَط

 لبق هل ًالالح تناكف .حكن يذلا جوزلا اهبيصي نأ ةنسلا تءاجو
 الو ءاجوز حكنت اهاندجو مث ,.حكنت ىتح ثالثلا دعب هيلع ةمرحمو «ثالنثلا

 - ةباصإلا هيلع اهلحي يذلا ىنعملا اندجوو ءجوزلا اهبيصي ىتح هل لحت

 © حاكنلا :ةباصإلاو

 (” اهب لخدي مل يتلا قالط :(اضيأ) مألا

 ءُهَل لت اَق اَهَقَّلَط نِإَف ) :ىلاعتو كرابت لاقد :لاعت هل همحر نر يبفاشلا لاق
 - ٌدَعَب

 هةر /ص 25/ج «بلطملا دبع 3 /قيقحت مألا رظناو لو ٠ /ص «قباسلا عجرملا )0غ(

 نإ - ًاقح ال رميسو .« هتليسع يفوذتو كتليسع قوذي ىتح)) :حيحصلا ثيدحلا ىلإ ةراشإ قفز

 ٠ ١١ /مقرب ٠١ و 519 /ص ١ /ج «يعفاشلا دئنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .- هللا ءاش

 .7945/ص 5 /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا رظناو «154 /ص .ه /ج ءمألا (*)

 12٠١. /ص 555 /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو (؟)

 .127/ضص 25 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2187 /ص ه/ج مألا )2(
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 نم نأ ىلع - ملعأ هللاو - لدي نآرقلاو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هريغ ًاجوز حكنت ىتح هل لحت مل ءأئالث اهب لخدي مل وأ اهب لخد .هل ةجوز قلط

 نب نمحرلا دبع نب دمحم نع ءيرهزلا نع ءباهش نبا نع «كلام انربخأ
 مث ءاهب لخدي نأ لبق ًاثالث لجر قلط :لاق رْيككبلا نب سايإ نب دمحم نع «نابوث
 هللا يضر سابع نب هللا دبعو «ةريره ابأ لأسف «ىيتفتسي ءاجف اهحكني نأ هل ادب
 يقالط ناك امنإ :لاقف كريغ ًاجوز جوزتت ىتح اهحكنت نأ ىرن ال :الاقف امهنع
 .""لضف نم كل ناك ام كدي نم تلسرأ كّْنِإ :سابع نبا لاقف «ةدحاو اهايإ
 .ثيدحلا

 0 ًأثالث ةقلطملا حاكن :(ًاضيأ) مألا

 لالح اهحاكتف ءاهحاكن ءادتبا لح ةأرما يأ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 :ناتأرما الإ ءتءاشو - هل ّلحت تناك نم - ءاش ىتم

 يف ةجحلاو «لاحب ًادبأ هل لحت مل «نعتلا اذإ جوزلا نإف «ةنعالملا :ىلوألا

 .ناعللا باتك يف ةبوتكم ةنعالملا

 هريغ جوز اهعماجي ىتح هل ّلحت الف ثالث ٌرحلا اهجوز اهقلطي ةأرملا :ةيناثلا

 حكمت ٌىَح ُدْعَب ْنِم ُهَل ُلِحَت الق اَهَقَّلَط نِإَف ):"”ةئلاثلا ةقلطملا يف كك هللا لوقل

 .ةيآلا © ءْوَرْيَغ جوز

 تلدو «هريغ جوز اهعماجي ىتح :ةيآلا تلمتحاف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ك8 هللا لوسر ةّئس هيلع تّلد ام .هللا باتكب يناعملا ىلوأ ناكف «ةنسلا كلذ ىلع

 قلطي نأ هيلع ةريره وبأ الو سابع نبا باع ام :هرخآ يف يعفاشلا دازو :حيحص ثيدحلا (1)
 ءال١و 7١ /ص 237 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «- لوخدلا لبق - ًاثالث

 .9١١1و 1١١ /مقرب

 .059/ص ثيدحلا فالتخا ينزملا رصتخم رظناو "48 /ص ءه /ج «مألا قفز

 .ًاثالث ةقلطملا يأ 00

 نمل



 هللا يضر ةشئاع نع «ةورع نع ءباهش نبا نع «ةنييع نب نايفس انربخأ

 هلك ىبنلا ىلإ يظرقلا ةعافر ةأرما تءاج :لوقت : اهعمس هلي ينلا جوز اهنع

 نمحرلا دبع تجوزتف «يقالط تبف ينقلطف يظرقلا ةعافر دنع تنك ين ْدِإ :تلاقف

 نأ نيديرتأ » :لاقو ك5 ينلا مسبتف «بوثلا ةبده لثم هعم امئاو ريبزلا نبا

 2" ثيدحلا« كتليصص قوذيو هتليسع يقوذت تح ال ؟ةعافر ىلإ يعجرت

 «حاكنلا حيحص ًاجوز أئالث ةقلطملا تجوزت اذإف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 لوقل ؛ اهحاكن ءادتبا لوألا 06 ءاهتذع تضقناف ءاهقلط مث اهباصأف

 اق اَهَقّلَط نإ ُْهريَغ اجَوَر حكمت ٌقَح ُدْعَب ْنِم مهل لَ الف اَهَقَلط نِإَف ) :تت هلل
 هللا لوسر لوقو يلا ( أ وش اميل أ نط نإ 1ايام حا

 ' ثيسص قولو هتيسع يقوذن ىتح ةصئخر ىلإ يعجن الو ةمافر رمال 8

 - ةيآلا 6 هلآ َدوُدُح اًميقُي نأ اآنظ نإ آَعَجاَرتَي نأ ) :ىلاعت هللا لوق فو
 دودح نم اًهنأل ,ةعجرلا اماقأ نإ لمتحتف ةيآلا اّمأ - دارأ امب ملعأ ىلاعت هللاو
 ...ىلاعت هللا

 ءامهنيب اميف ىلاعت هللا دودح ةماقإ ايوني نأ امهل بحأو :هللا همحر لاق مث

 .همسا كرابت هللا دودح نم هريغو

 :"' مدهي ال امو قالطلا نم جوزلا مدهي ام :(اضيأ) مألا

 َوَأفوُرْحَمب كاَسْمِإَف ِناَنّرَم ُقَلّطلَأ ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ..ةيآلا «ٍنَسَحِإِب ٌحيِرْسَت

 /مقرب ١7و594/ص «؟ /ج «يعفاشلا مامإلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا )١(

 ةرقفلاب درو امك «« هتليسع يقوذتو كتليسع قوذي ىتح ال » :دنسملا يف ثيدحلا صنو ٠

 ١917 /ص ينزملا رصتخم رظناو .١15و ١١٠١ /ص :4145 /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو «ةقحاللا

 .717هوا”7" 4و7 ١و7 /ص 2” /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «5 /ص 0 /ج «مألا 4

 نيم



 جور َمكدَت مح ُدَعَب ْنِم هَل لِ الق اَهَقَّلَط نِإَف ) :- هناحبس - لاقو

 .ةيآلا © دُهَريغ

 ةدحاو ةقلطملا نيب قرفلا ىلع َدْبك هللا مكح لد :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةدحاو نم اهتعجر اهقلطمل لحي ةأرملا نأ نابأ :هنأ كلذو ًاثالث ةقلطملاو «نيتنثاو

 .هريغ ًاجوز حكنت ىتح هيلع تمرح ًاثالث تقلط اذإف «نيتنثاو

 هنأ تعّداف ءًاجوز تحكتف ًاثالث ةأرملا تقّلُط اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ًاثالث اهقلطمل جوزلا كلذ اهلحأ ءجوزلا ركنأو ءاهباصأ

 ءًاحيحص ًاحاكن تحكن اًهنأ أثالث اهقلطي يذلا جوزلا ملعي مل ول اذكهو

 نمو .هنم اًهتدع ءاضقنا اهيف نكمي ةدم اهيلع تءاج اذإ هل تلح ؛تبيصأو

 ءاهحاكن هل ناك ءاهقدص مث هّلك اذه يف - لوألا جوزلا - اهبّدك ولو

 .اهقدص ىلع لدي ام دجي ىتح «ةبذاك اًهنأ هسفن يف عقو اذإ لعفي آلآ عرولاو

 ©)ديعلاو هيلع ىلوملا قالط :(اضيأ) مألا

 نإق ) :ًاثالث تاقلطملا يف لاق ىلاعت هللا الأ نم انفصو ام :لبق ؟ ؟دبعلا قالط
 كف هم

 .ةيآلا © دُوَرََغ اجور كبت وح ُدَْعَب ْنِم هَل لِ الق اًهَقَلَط

 .5116/ص .5/ج «بلطملا دبع 3 /قيقحن مألا رظناو 270١ /ص. .قباسلا عجرملا سفن )١(

 نوف



 2١7 هيلع ىعّدملاو يبعّدملا :(اضيأ) مألا

 اهقلط ىتلا يف لوقي كبك هللا نإ - لداجلا - لاقف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 جَوَر حكت مح ُدْعَب ِْم دُهَل ُلِحت الق اَهَقَّلط نإ ) :قالطلا نم ٌةثلاث اهجوز

 !اهقلط يذلا اهجوزل تَّلح - ةدقعلا :حاكنلاو - ,تحكت نإف «ةيآلا 6 ريغ

 يذلا جوزلا اهعماجي ىتح لحت الا ىلع لُدت ةّئسلا َنأل هل كلذ سيل :لاق

 نإف ءاهلحي نآرقلا رهاظو «لحت ال يهو نوكي حاكنلا نإف :كل لاقف :انلق

 امنإ :ىنعملاف ءاهقراف يذلا اهجوزل اهّلحي جوزلا عامج نأ ىلع لدت ةنسلا تناك

 .اهقراف يذلا - لوألا اهجوز -- ريغ اهعماجي نأ يف وه

 :"” (اصن هللا لزنأ يتلا ضئارفلا) باب :ةلاسرلا

 اصن تسيل ًاننس اذه يف # هللا لوسرل تناك دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف نوملسملا ملكتو ءاهب دارأ ام ىنعم هللا نع هلم هللا لوسر نابأ .نآرقلا يف

 .ةصوصخم ةّنس اهيف # هللا لوسر ْنَّسَي مل ءاهعورف نم ءايشأ

 جْوَر كبت ْمَح ُدْعَب ْنِم هل لِ الق اَهَقَّلَط نِإَف ) :َكك هللا لوق اهنمف

 .ناتيآلا «آَعَجارََي نأ آمِلَع حاج اف اقلط نهب
 اهجوزتي نأ «ةيآلا 6 ُهَرَيَغ 0 ) :بك هللا لوق "'لمتحاف ١-

 ْتَدِقُع اذإ اًهنأ ؟هب بطوخ نم ىلإ قبسي يذلا ىنعملا اذه ناكو «هريغ جوز

 .تحكن دقف حاكنلا ةدقع اهيلع

 ١. /ص «4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 15و18 /ص ءال/ج مألا قلد

 1١64 -١5١. /تاحفصلا .451/- 54٠ /تارقفلا ةلاسرلا قفز

 نضيف



 «ةباصإلاب عقي حاكنلا مسا نأل ؛هريغ جوز اهبيصي ىتح :لمتحاو ١-

 .دقعلاب عقيو

 :لجر هدعب اهحكنو ًاثالث اهجوز اهقلط ةأرمال 8 هللا لوسر لاق املف

 .هريغ جوز كبيصي :ىنعي « كتليسع قوذيو هتليسع يقوذت ىتح نيلحت ال »
 .حاكنلا :ةباصإلاو

 .تركذ امب هللا لوسر نع ربخلا ركذاف :لئاق لاق نإف

 هللا يضر ةشئاع نع «ةورع نع .ءباهش نبا نع ءنايفس انربخأ :ليق

 .ثيدحلا « ...ةعافر ةأرما نأ» :اهنع

 ةقلطملا جوزلل اهأيإ هللا لالحإ نأ ك# هللا لوسر نّيبف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .(لّلحْلل) - يناثلا - جوزلا نم ةباصإ حاكتلا عم ناك اذإ :حاكنلاب جوز دعب ءأثالث

 ('' ةعجرلاو قالطلاو علخلا ف هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ
 :عيبرلا وبأ انربخأ «سابعلا وبأ انربخأ ءديعس وبأ انربخأ

 هل لحت الف :لاق - ًاثالث رحلا اهقلطي ةأرملا يف - هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 هَل لت اَلَق اَهَقَّلَط نِإَف ) :ًاثالث ةقلطملا يف كك هلوقل ؛هريغ جوز اهعماجي ىتج

 جوز اهعماجي ىتح ةيآلا تلمتحاف :لاق «ةيآلا 4 دهَرَيَغ اَجَوُز حكت َْمَح ُدْعَب ْنِم
 تلد ام - بك هللا باتكب - يناعملا ىلوأ ناكف ةنسلا كلذ ىلع تلدو «هريغ

 .ك# هلوسر ةّئس هيلع

 آَمِهَلَع َحاتُج اف اَهَقَّلَط نإَف ) :كبك هللا لوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 اًماف - دارأ امب ملعأ هللاو - «ةيآلا © هلأ َدوُدُح اًميقُي نأ آَنَظ نإ آ1َعَجاَرَتَي نأ

 .هللا دودح نم اًهنأل ةعجرلا اماقأ نإ :لمتحتف ةبآلا

 )١( /ج «نآرقلا ماكحأ ١ /ص 5757 -119.
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 "7 (يفوُرَعم ٌنَهوُحْرَس ْوَأفوُرَعَم ره وُكسمْأَف ) : كي هللا لاق
 فز

 :  قالطلا هجو عامج :مألا

 فورعملاب كاسمإلاب ىلاعت هللا رمأ دقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ال اهنأل ؛اهيلع ررض ضئاحلا قالطو ءررضلا نع ىهنو ناسحإلاب حيرستلاو

 تقلط اذإ يهو .ةضيحلا يف تناك ام جوز نم اهيف دتعت مايأ يف الو ؛ةجوز

 .؟ضيحلا وأ لمحلا :اهتدع اهجوز الو ردت مل عامج دعب ضيحت يهو

 :"'خسفلاو قالطلاب جاوزألا نيب ةقرفلا :(اضيأ) مألا
 َنْغَلَبق َءاَسِيلا ٌمَقَلَط اَذِإَو ) :َكك هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 « َنُهَلَجَأ َنْعْلَبَف ) :هلوق ىنعم امف :لاق .ةيآلا 6 ْأوُدَتْعَتْل ) :هلوق ىلإ « َنُهَلَجَ

 ؟كلذ ىلع ليلدلا امو :لاق ,نهلجأ غولب نبراق - ملعأ هللاو - ىنعي :تلق

 ٌنهوُحَرَس وأ يِفورَعَم ىرهوكسمأق ) :َكك هللا لوقل هيلع ليلد ةبآلا :تلق

 .ةيآلا « اوُدَتحَمِل اًراَرِض ٌنَهوُكِسُك اَلَو بفوُرعم
 كاسمإلا يف مهيلع طرش مث «هيلإ اذه ْنَم الإ حارسلاو كاسمإلاب رمْؤُي الف

 .ةيآلا © َنُهَلَجَأ َنْعَلَيَف ) :هلوق يف اهلبق ةيآلاك ةيآلا هذهو فورعمب نوكي نأ

 وأ «هديري دلبلا براق اذإ لجرلل لوقت معن :تلق ؟برعلا اذه لوقتو :لاق

 .هغلب اذإ لوقتو «هتغلب دق .هديري رمألا

 ٌنُهوُحْرَس ْوَأ فوُرَعَم ءرهوُكِسْمَأَف ّنُهَلَجَأ َنْفلَبَف َءآَسِيلآ ٌمَقَلَط اَذِإَو ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا )١(

 ”وزه هَل ِب ياء اَوُدِخَكَت الو مُهَسْفَت َمَلَظ َدَقَف َكِلَّذ َلَْفَي نمو ًاوُدَمعَعِل اًراَرِم ٌنُهوُكِسُك اَلَو فورم
 هلآ نأ أوُملعأَو هللا اوُقنأَو بي ركظِعَي ةَمَكِحْلاَو تكلا نم مُكيلَع َلرنأ 1مو مُكدلَ هللا َتَمَح أوٌركْاَو
 9١[. :ةرقبلا] © ميِلَع ءْئَس لكي

 .١45/ص .3/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 18١. /ص .ه /ج .مألا (؟)
 ."04و ١" /ص .3/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 21١١8 /ص ء.ه /جءمألا (*)

 ا



 © أوُدَتْعَتَل اًراَرِض ٌنهوُكسَم اَلَو ) :َك لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو

 نأ نه سيل نميف «ةدعلا يف كاسمإلا هل زوجي نم الإ كاسمإلاب رمؤي الف «ةيآلا

 نم اذه يبرع مالك وهو ؛ةدعلا يضقنت ىتح ةدعلا يف نئش ام نهسفنأ يف نلعفي

 .ءافخ هلقأو هنيبأ

 :'''قالطلاو ؛حاكنلاو ءقتعلاو ,عويبلاو .ةريسلاو ةاكزلا #4 ام :هبقانمو يعفاشلا بادآ

 :لوقي سنوي تعمس :لاق يبأ ينربخأ :لاق نمحرلا دبع انربخأ

 6 نُهَلَجأ َنَْلَبق َءآَسِيلآ مقلط اَذِإَو ) :َكك هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا يل لاق

 .ةيآلا

 ال هنإف ءهنم جورخلا سيلو ءلجألا ىلع نفرشأ اذإ - ةيآلا هذه ىنعم

 .ةدعلا نم تجرخ دقو اهتعجر كلمي

 الإو .اهْعِجْرُيْلَف فورعمب كسمأ نإ :لوقي 6 ِيفوُرَعَمب ٌنَهوُحَرَس ْوَأ ) :هلوقو
 .اهْعدَيل

 ”6(نُهَجوزأ) :هلوق ىلإ ( َنُهلَجُأ َنعلَبق َءآَسيلآ مقلط اَذِإَو ) : كَبِو هللا لاق

 :"”حاكنلارمأ 2 ءاج ام :مألا

 ةيآلا هذه نأب ملعلا لهأ ضعب ظفح دقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءاهتدع تضقناو ءاهقلطف ةاجر هتخأ جوز هنأ كلذو ءراسي نب لقعم يف تلزن

 .195و795 /ص «يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ )١(

 اَذِإ َنُهَجَوْزَأ نخكبَي نأ ٌنَهوُلْصََت اف َنُهَلَجَأ َنْعََبق َءآَسيِلآُمَّلَط اَذِإَو ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا_ (؟)

 كك ذأ زئكلذ"ر جآلا ٍرْوَيْلآَو للاب ُنِيْؤُي ْحُكِم ناك نم مي ُطَعوُي كلذ "فوُرعلأب مكتبي اَوْصَرَت
 ٠ .[187 :ةرقبلا] 6( َنوُمَلعَت ال ٌمدأَو مَلحيُهَنآَو ٌرهظَأَو

 ."ا/7 /ص .5/ج ؛بلطملا دبع .د قيقحت ملا رظناو ء1 45و5١” /ص ءه /ج ءمألا ()

 نوف



 ال .اهتقلط مث .يتخأ كريغ نود كتجوز :لاقف «هتبلطو اهحاكن بلط مث

 « ٌنُهَجوْزَأ ) :ىلإ « َنُهَلَجأ َنْغَلَبق َءآَسيلآ ٌمَقّلَط اّذِإَو ) :ةيآلا تلزنف ءأدبأ كحكتنأ

 «ةجوزلاو جوزلا عم يلولا اضرب متي حاكنلا نأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه يفو :لاق

 نأ نم نآرقلا هيلع لدي ام ىلع لدت ةّئُسلاو .ءايلوألا ركذ يف عوضوم اذهو

 .اهحِكني نأ ةرحلا يلو ىلع

 ءريبج نب عفان نع ءلضفلا نب هللا دبع نع .كلام انربخأ :يعفاشلا لاق

 اهسفنب قحأ ميألا» :#2 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 .ثيدحلا "''« اهتامص اهنذإو ءاهسفن يف نذأتست ركبلاو ءاهيلو نم

 نإف .لطاب اهحاكتف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ» :ََِف لاقو

 .ثيدحلا ''”« هل يلو ال نم يلو ناطلسلاف اورجتشا

 0 ءاهسفنب قحأ - ةأرملا - تناك اذإو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 رجتشا نإف :ه5 ىبلا لوقو «؛حاكتلا اهعنم هل نكي مل .هب متي رب حاكنلا

 0 ةأرملا حكني ناطلسلا نأ ىلع :لدي « هل يلو ال نم يلو ناطلسلاف

 هتيصعمب ةيالولا نم هسفن يلولا جرخأ اذإ ءاهحاكنإ نم عنتمي يلو اهل ةأرملاو
 .ءايلوألا باتك يف ناتبثم ناثيدحلا ناذهو ."” لضعلاب

 .؟14 /مقرب 218 /ص ١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا )١(
 ١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «هتاعباتمو هقرط عومجمب حيحص ثيدحلا (؟)

 هيلعف اهباصأ نإف - ًاثالث- ١ لطاب اهحاكنف ةملك دعب ةدايز هيفو 219و18 /مقرب ء15 /ص

 « ... اورجتشا نإف اهجرف نم لحتسا امب رهملا

 21770 /ص ءطيحلا سوماقلا رظنا ءأملظ جوزتلا عنم :اهلّضَعو ةأرملا لَضَع :لضعلا ()

 ءفكلا نم هتيلوم جاوز يلولا عنم :يهقفلا حالطصالا يفو .50//ص ءطيسولا مجعملاو
 .هاضرت يذلا

 ؟ اا



 : ينوب الإ حاكن ال :(اضيأ) مألا
 َءآَسِتلا ) .جاوزألا ىنعي :متقلط اذإ ىنعم :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 امو «نهقالط اوُنبي لو نهوقلط نإ :ىنعي « َنُهَجوْزَأ نْحكِبَي نأ ) .نهءايلوأ
 .هريغ لمتحت ةيآلا ملعأ الو ءاولاق امب اذه نم اولاق ام ىنعم هبشأ

 - يلولا - َرَكَذ نإو « َنَهوُلضَعَت اَلَف ) :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو
 اهاعد نإو ءاهعنم هل نكي مل «ةءافك ىلإ وعدت اهآر نإف .ناطلسلا هيف رظن ًائيش

 ال يلولاو ءاهجيوزت هل نكي مل ةءافك ريغ ىلإ تعد نإو «هنم ريخ ىلإ يلولا
 .يلولا عنتميف اهقوف وأ اهلثم ىلإ وعدت نأ :لضعلا امنإو هب ىضري

 :"” (ةداهشلاب حاكنلاو ةالولا حاكن) باب :(اضيأ) مألا
 معو ما صس

 ةيآلا هذه يفو « َنِهوُلْصَعَت الف ) :ىلاعت لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع نأ ىلعو ؛حكانلاو ؛ةحّكتْلاو ؛يلولا اضرب متي حاكنلا نأ :ىلع ةلالد

 «لضع اذإ جيورتلا ناطلسلا ىلعف «لضعي الأ هيلع ناك اذإف «لضعي الأ يلولا

 يلع هؤاطعإو .هنم هذخأي نأ هيلع زئاج ناطلسلا رمأف ءاقح عنم نم نأل

 .ناطلسلاو ءايلوألا نم انفصو امو .نآرقلا هيلع لد ام ىلع لدت ةنسلاو

 :"' ةعجرلا نم رصتخم :ينزملا رصتخم

 َنُهَلَجَأ َنْعَلَبَق ) :تاقلطملا يف ىلاعت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 :ىلاعت لاقو «ةيآلا 1١[ :ةرقبلا] ( ٍيِفوُرَعَم ٌنهوُحْرَس ْوَأ يفورَعَم يرهوكسمأَف
 .ةيآلا ( َنُهَجوْرَأ نكي نأ ٌنموُلُصََت الف َهلَجأ َنَدلَبَف ) روع م يصل

 .10وا"؟ /ص :" /ج «بلطملا دبع .د قيقحت مألا رظناو 211و7١/ص ءه /ج ىمألا )١(

 .471و477/ص .5 /ج «بلطملا دبع .د قيقحت مألا رظناو .1575/ص ه/ج مألا (؟)

 .0١41و 479 /ص «يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظناو ء1975 /ص «ينزملا رصتخم (0)

 اندم



 :نيغولبلا قارتفا ىلع مالكلا قايس لدف

 قالطلاب حرسُتف اهكرت وأ ءاهكاسمإ هلف ءلجألا غولب ةبراقم :''' امهدحاف
 .هتغلب اذإ :لوقت امك «تغلب دق .هديرت دلبلا تبراق اذإ :لوقت برعلاو ءمدقتملاو

 .لجألا ءاضقنا :'''رخآلا غولبلاو :رخآلاو

 :"!(.. اهنذإ ريغب ركبلا بألا حاكنإو ءايلوألا ىلع ام) باب :(اضيأ) ينزملارصتخم
 ةالصلا هيلع هيبن ةنسو دي هللا باتك لدف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 «حاكتلا ندرأ اذإ غلاوبلا رئارحلا اوجوزي نأ ءايلوألا ىلع ًاقح نأ :ىلع مالسلاو

 ٌنِهوُلْضَعَت الق ٌنُهَلَجَأ َنْغَلَبف َءآسْيلَآ ُمَقَّلط اّذِإَو ) :ىلاعت هللا لاق ءاضر ىلإ نوعدو

 .ةيآلا ( فورا مُجتِيَب اَوَصَرَ اذ ٌنُهَجوْزَأ نحكي نأ

 نأ ةأرملل سيل نأ :ىلع ةلالد ىلاعت هللا باتك يف ةيآ نيبأ هذهو :لاق

 .يلو ريغب جوزتت

 (؟”نيثيدحلاو لوزنلا ببس نم مألا يف َرِكذ ام ركذ مث

 : قالطلاو حاكنلا ف ام :هبقانمو يعفاشلا بادآ

 َنْغْلبَف َءآَسِيلأ ٌمقَّلَط اَذِإَو ) :ك هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 هنأ :- ةيآلا - هذه ىنعم ةيآلا « َنُهَجوْزَأ نحكي نأ ٌنهوُلْصَعَت الق نُهَلَجأ

 كاسمإلا نيب تريخ اهنأل ؛لجألا غولب ةبراقم :١7١/ةيآلا يف نهلجأ غولبب دوصقملا )١(

 ١١8. /ص « /ج «مألا رظناو ؛حيرستلاو

 مألا رظناو ءلضعلا نع تهن اهنأل ءلجألا ءاضقنا :17 /ةيآلا يف نهلجأ غولبب دوصقملا (')
 .122/ص 6/ج

 ١7١. /ص ١/ج نآرقلا ماكحأ رظناو ء177” /ص «ينزملا رصتخم (9)

 .ةيآلا هذه ريسفت يف ىلوألا ةرقفلا رظنا (4)

 55١/ص يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ (5)

 ضحلا



 لاقف ؛هئاضقنا ىلع فارشإلا ال .ءلجألا ءاضقنا اذه نأو «ءايلوألا بطاخ

 .هنم اهعنمب هتدارأ نإ حاكنلا نع اهلضعي ال :يلولل

 نأ َداَرَأَنَمِل 7 نيلي اك ني لَوَح ّنهَدَلْوَأ َنْعِضْرُي تَدِلَوْلَآَو ) : كو هللا لاق
 07 4 َّوَع ةَعاَضّرلآ مي

 : ؟!ةبارقلاب ءاسنلا نم مرحي ام :مألا

 ٌنهَدَلْوَأ َنْعِضْرُي ُتدِلَوْلاَو ) :هركذ زع لاقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 عاضرلا لامك نأ َكَلَك هللا ربخأف «ةيآلا 6 ة َةَعاَضّولآ متي نأ َداَرَأ َنَمِل ' نيم اك نيلوَح

 عاضرلا ىلع رجألاو ءعضُرملا رجأ هنبا هل عّضْرُي لجرلا ىلع لعجو «نالوح
 .ةمولعم ةدم هلام ىلع الإ نوكي ال

 نيلوحلا عاضر لامك ىلإ ءاهنم رثكأو ةّصملا ىلع عقي عماج مسا عاضرلاو

 .نيلوحلا دعب ناك نإو عاضر ّلك ىلع عقيو

 بلط ملعلا لهأ ىلع بجو ءاذكه ناك املف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؟هريغ نود

 نع «مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع نع كلام انربخأ

 ىلاعت هّللا لزنأ اميف ناك :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع «ةرمع

 ةَعاَضّرلآأ مي نأ داَرأ ْنَمِل نما ٍنيَلوَح ٌيهَدَلوَأ َنْمِضَرُي ْتَدِإَولآَو ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (1)

 الَو اهدي ٌةدِلَو َراَضُت ال اَهمْسُو الإ نفت ُفْلكُت ال "فورت ٌنيَوَسِكو ٌنُهفْرر هل دولؤلا َلَعَو
 َحاَنُج اََ رْواََتَو امض اَرَت نع ًالاَصِ اَداَرأ نإ كلذ لكي ٍثراَولأ لَعَو هوي دل دولْوَم

 هنأ اوُقّنأَو "فويغلأب مينا ءآم مُثْملَس اَذِإ رميَلَع حاتُج كف مَسْلَوُأ اَوُعِضْرَتَسَت نأ َمُتدَرَأ َنِإَف اَمِهَلَع

 .[37377 :ةرقبلا] 6 ٌررِصَب َنوُلَمْعَت ام هَل نأ أَوُمَلَعَاَو

 .ال"وال؟ا /ص .5/ج .بلطملا دبع .د قيقحت مألا رظناو 35 /ص ه/ج «مألا ةههز

 الل



 يفوتف ,تامولعم سمخب نخيسُن مث نمّرحي تامولعم تاعضر رشع» :نآرقلا يف

 .ثيدحلا ''' نآرقلا نم أرقي امم نهو هللا لوسر

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع «ةرمع نع .ديعس نب ىيحي نع «نايفس انربخأ

 سم ىلإ نرّيِص مث «نمرحي تامولعم تاعضر رشعب نآرقلا لزن » :تلاق اهنأ

 .ثيدحلا "' تاعضر سمخ لمكتسا نم الإ ةشئاع ىلع لخدي ال ناكف «نمّرحي

 :"” (ريبكلا ةعاضر) باب :(اضيأ) مألا

 ريغصلا - ةعاضر - نيب قرفلا ىلع ةلالدلاو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ٌنهَدلَوَأ َنْعِضْرُي ُتَدِلَوْلآَو ) :ىلاعت هللا لاق كك باتك يف ةدوجوم ريبكلاو

 عاضرلا مامت دك هللا لعجف .ةيآلا « َةَعاَضَرلَأ مي نأ َداَرَأ ْنَمِل ِنّيلماَك ٍنيِلَوَح

 .نيلوح ا لبق :- ملعأ هللاو - ىنعي «ةيآلا (اَمِهَلَع

 نوكي امنإ كلذ نأ ىلع .نيلوحلا لاصف يف َكَبك هصاخرإ نأ ىلع لدف

 رظنلاب الإ - ملعأ هللاو - نوكي ال كلذو «نيلوحلا لبق هلاصف ىلع امهعامتجاب

 مامتإ نم هل ريخ نيلوحلا لبق هلاصف نأ نايري نوكي نأ ؛هيدلاو نم دولوملل
 هبشأ ام وأ ءاهريغ عاضر لبقي ال هنأو .هتعضرمب وأ هب نوكت ِةَّلعِل .هل عاضرلا

 قدح .٠
 ٠ . كلذ

 قيقحتب يعلا ءافش رظنا .نئسلا باحصأو )١/5( عاضرلا .ملسم هاور .حيحص ثيدحلا )١(
 .25 /مقرب « 17 /ص 2 /ج «يعفاشلا دئسم

 .51/ /مقرب 45و41 /ص 27 /ج «يعلا ءافش رظنا « 7” /مقر نايب قبس امك .حيحص ثيدحلا )7

 8١. /ص 2” /ج .بلطملا دبع .د قيقحت مألا رظناو .,58/ص .ه /ج ءمألا (9)
 .109و708/ص «.١/ج «نآرقلا ماكحأ رظنا (4)
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 :'7 انفلاخ نم ىلع ةجحلا :(ًاضيأ) مألا

 اذإ :لاقف هقفنلا يف - انفلاخ نم - انفلاخو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةأرما

 ُتَدِلَوْلاَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق لاق ؟اذه يف كتجح امف :هل تلق

 « َنُهقزِر .هل دولا َلَعَو َةَعاَضَرلأ مي نأ َداَرأ ْنَمِل نيل ك ٍنيوَح ّنُهَدَلوأ َنْعِضْرُي
 .ةيآلا « َكِلَذ ُلْكِم ِثراَوْلَأ ىَلَعَو ) :هلوق ىلإ

 كدنع كلذ لثم ثراولا ىلع ناكأ :هل تلق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ماقم كلذ يف موقي ثراولاو ءبألا ىلع ىلاعتو كرابت هللا ضرف ام عيمج ىلع

 ال ثراو هّمأو ,دولوملا عضرتسيو قفني بألا تدجّوأ :تلقف .معن :لاق ؟بألا

 ءهيبأ ماقم موقي هّمأ ريغ ثراو نوكيفأ :تلق .معن :لاق ؟كلذ نم اهيلع ءيش

 .ثراولا

 دعب كلذ لثم ثراولا ىلع لوقأ ىنإف :لاق «تكرت تلوأت ام لوأف :انلق

 ثراو هل نوكي ال :لاق .بألا توم دعب كلذ نأ ةيآلا يف يه .بألا توم

 نوكيو تام ول هدلو هئريف ءأدولوم أنمز نوكي دقو هّمأ ؛ىلب :انلق .يح هوبأو

 نأ .مكثيدح نم انيور دق انإف :لئاق لاق نإف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؛مامعألا ونبو «مامعألا مهو ةبصعلا صتخيفأ :تلق .معن :لاق ؟اذهب ذخأتفأ

 .1711-؟ا/١/ص 23 /ج «بلطملا دبع .د قيقحت مألا رظناو 203١59١٠١6 //ص ه /ج «مألا )غ0(
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 ءاذه تفلاخ دقو .نآرقلا نم هب تججتحا اميف كيلع ةجحلاك اذه يف كيلع

 مهو !ةقفنلا مهيلع لعجت الو :ةثروو ةبصع هل نونوكيف مع ونب هل نوكي دق
 !؟ًاعئاض هتكرت محر اذ هل دجت مل نإو «ةثرولا ةبصعلا

 .ًاضيأ اذه متفلاخ دق :لئاق يل لاقف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 اتباث ناك ولو هفرعت سيل .كنم هب ملعأ نحنف ه# رمع نع رثألا امأ :انلق

 © َكِلَّذ ُلْثِم ِثراَوْلَأ ىَلَعَو ) :لوقي ناكف امهنع هللا يضر سابع نبا هفلاخي مل
 هللا يضر سابع نباو «ةيآلا « اَهِوّلَوي ُةَدِلَو راَضُت ال ) :نأ ثراولا ىلع ءةيآلا
 سابع نبا لاق ام ىلع ةلمتحم ةيآلاو ءاّنم كك هللا باتك ىنعمب ملعأ امهنع
 ..."'' امهنع ىلاعت هللا يضر

 كلذ نم ةنسلا تءاجو «لامحألا تاوذ تاقلطملا ةقفن كك هللا ضرف دقو

 ئرما لكو ىيبصلا ةقفن ثراولا مزلي نأ اهيف سيل «ءسانلا مزلت تامارغو ةقفنب
 هيلع عّمْجُم رمأ وأ ءرثأ وأ ,ةنس وأ .باتك يف همزلام هيف همزل امنإو هلال كلام

 امك ليوأتلا ناك نإف ءانل زوجي الف ءاذه نم دحاو يف سيل ام هلام يف همزلت نأ امأف

 .ًانيب افالخ هتفلاخ دقف تفصو امك ناك نإو ءافرح هنم فلاخن مل نحنف ءانفصو

 :") (بيعلا ف فالتخالا) باب :(اضيأ) مألا
 :كك لاقف ءنينسلاب عاضرلا ىلاعت هللا ددح :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « نّيَلِماك ٍنْيَلَوَح )

 :"!ءاضرلا نم مرحي امرصتخم :ينزملا رصتخم

 ميرحتب دارملا نأ - ىلاعت هللا - نابأ كلذكو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 تنب ةلهسل ل# ينلا لاق اميف جتحاو ءضعب نود نيعضرملا ضعب :عاضرلا

 .574 /ص «ينزملا رصتخم رظناو )١(
 .(فرصتب) 71١ /ص .” /ج .بلطملا دبع .د قيقحت مألا رظناو ٠١7 /ص ءال /ج «مألا مه

 .18و 7و 5١ /ص 5 /ج مألا رظناو 1717 /ص «ينزملا رصتخم ()

 انتذلا



 سيلو ؛"'”لضْف انأو يلع لخدي ناكو ءًأدلو ًاملاس ىرن انك :هل تلاق امل '''ليهس
 :انغلب اميف مالسلاو ةالصلا هيلع :لاقف ؟ينرمأت امف .دحاو تيب الإ انل
 «ةعاضرلا نم أنبا هارت تناكف .تلعفف ,« اهنبلب مرحيف تاعضر سمح هيعضرأ»

 نم اهيلع لخدي نأ ْتّبحأ نميف اهنع هللا يضر ةشئاع كلذب تذخاف

 نم دحأ ةعاضرلا كلتب نهيلع لخدي نأ # ىينلا جاوزأ رئاس ىبأو «””لاجرلا
 ."”هدحو ملاسل ةصخر الإ كي هب رمأ يذلا ىرن ام :نلقو ءسانلا

 .ةصاخ ملاسل وه :ثيدحلا يف تلاق ةملس مأ نأ :هللا همحر يعفاشلا ىورو

 «ماعلا نم عرخُم صاخلاف ءاصاخ ناك اذإف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 مي نأ َداَرَأ َنَمِل ٍنيلِماك ِنَيلَوَح ) :هؤانث لج هللا لوق كلذ ىلع ليلدلاو

 يضم دعب مكحلاف :ةياغ هل لعُج امو «ةياغ نيلوحلا لعجف ؛قيآلا ( َةَعاَصل
 .ةياغلا لبق مكحلا فالخ ةياغلا

 :””(ناسحتسالا) باب :ةلاسرلا

 ام سايقلا هوجو نم ركذاف «لئاق لاق نإف :ىلاعت هّللا همحر يعفاشلا لاق

 يذلا "لوألا اذه ىوس هيف ةجحلاو ,بابسألاو نايبلا يف هفالتخا ىلع لدي

 ؟هملع ةماعلا كردت

 ؛ثيداحألا صوصن يف درو امك هانتبثأ ام حيحصلاو ءلهس تنب ينزملا رصتخم يف تدرو )١(

 .امهنع هللا يضر ةفيذح يبأ ةأرما :يه ةلهسو
 /ص ء.طيحملا سوماقلا رظنا ءدحاو بوث يف تناكو ءاهتنهم بايث تسبل اذإ ةأرملا :لضفلا (؟)

 . 597 /ص .طيسولا مجعملا رظناو ©
 اهتخأ تانبو موثلك مأ اهتخأ رمأت - اهنع هللا يضر ةشئاع يأ - تناكف :ثيدحلا ةمنتو (9)

 جا يعلا ءافش رظنا «ثيدحلا ...لاجرلا نم اهيلع لخدي نأ تبحأ نم ا نعضري

 ./7 /مقرب .45/ص
 (07) عاضرلا /ملسمو )١/١5(« حاكنلا /يراخبلا هآور .حيحص وهو لسرم هدانسإ ثيدحلا (؟)

 ./7والاوا/٠ /مقرب .414-45 /ص 2١7 /ج «يعلا ءافش رظنا )3١(« حاكنلا /دواد وبأو

 .018و ها١ال/ص .160؟- ١17 /تارقفلا ةلاسرلا )2(

 آمال :ةلزلزلا] 4 ... وري اريح ٍةَرَذ َلاَقَكِم َلَمْعَي نَمَف ) ةميركلا ةيآلا ريسفت رظنا قفز
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 ٍنيَلوَح ٌنهَدَلوُأ َنْعِضْرُي ُتَدِلَوْلآَو أف :ىلاعت هللا لاق .هللا ءاش نإ :هل ليق

 (« ٍفوُرتتاب يجيوسكو ٌُهُقْرِر هل دوُلوْلا لَعَو ةَعاَضّرلأ ّمُي نأ َداَرَأ ْنَمِل يلم
 اَذِإ رْكْيَلَع َحاتُج الق زمَدَلْوأ اَوُعِضْرَتسَم نأ َمُتدَرَأ ْنِإَو ) :هناحبس لاقو «ةيآلا

 .ةيآلا « ٍفويْعَلَأِب ميَتاَء آَم مُتَمَلَس

 ام نايفس يبأ اهجوز لام نم ذخأت نأ «ةبتع تنب دنه ## هللا لوسر رمأف

 .""”هرمأ ريغب ءفورعملاب - هدلو مهو - اهدلوو اهيفكي

 مهتقفنو هدلو عاضر دلاولا ىلع نأ هك هيبل ةئسو هللا باتك لدف :لاق

 دلولا ىنغي ال ىتلا لاحلا يف هحالص ىلع ربُجف ءدلاولا نم دلولا ناكف ءًاراغص

 هدلو ىلعف «لام الو بسكب هسفن ىبغي آلا بألا غلب اذإ :تلقف .هسفن اهيف

 الف «دلاولا نم دلولا نأ كلذو .دلولا ىلع ًاسايق ءهتوسكو هتقفن يف هحالص

 دلولا ناك ذإ هدلو نم ًائيش عيضي نأ دلاولل نكي مل امك هنم وه ًائيش عّيضُي

 هللاو - ىنعملا اذه يف ءاولفَس نإو دلولاو ءاوُدْعَب نإو َنوُدِلاَولا كلذكو ءهنم

 ينخلا ىلع ةقفنلا هلو ءفرتحم ريغ مهنم جاتحم لك ىلع قفني :تلقف .- ملعأ

 .فرتحما

 :"'تاقفنلا يو عاضرلا يبو ةدعلا # - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 ( َكِلَّذ ُلْكِم ِثراَوْلأ َلَعَو ) :كك هللا لوق يف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .عاضرلا اهيلع نأ ال ءاهدلوب ةدلاو ٌراضت الأ نم «ةيآلا

 ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع نيدانسإب مألا يف يعفاشلا هاور حيحص ثيدح نم صخلم اذه )١(

 51١١ /مقرب 217؟"و١١١؟ /ص :؟ /ج «يعلا ءافش رظناو ءشماهملا 517/ص «ةلاسرلا رظنا

 .؟١١و
 .154/ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ (؟)

 م



 كب

 ٌنسفنأب َنَصْن ؟ركي اج وزأ َنوُرَذَيَو حكَنِم نر و ِنْلاَو ) : ديَع هللا لاق

 04 ارَشَع اَمْشَعَو ٍرُْأ ا ٍ--

 ("' هيلع ىعدملاو يعدملا :مألا

 يف ةجوزلا ىلع ةدعلا َكْك هلا ضرفو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 ةيآلا © اَرَشَعَو ره أ ةَعَبرَأ ٌنهِسفنأب َنَصَترَتَي ] :لاقف ةافولا 6

 0 ديبعلا حاكنإ نم ّبَحُي ام: :(اضيأ) مألا

 كَ َنُهَلَجَأ َنْغَلَب اًذِإَف / :تادتعملا يف َكك لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 قحأ ميألا » :# هللا لوسر لاقو ,ةيآلا « ّنِهِسُفنَأ ىف َنِلَعَف اَميِف كيل َحاتُج
 لدو .كلذ لا امام ءاهيلو نم اهسفنب

 مث امإلاو ديبعلا نم غلب نم حكني نأ يلإ 2 ًاقلطم الإ رحلا حاكنإ ىلع
 نوكي نأ ةلمتحم ةيآلا نأل ؛ هيلع دحأ رّبجُي نأ يل نيبتي الو .ةصاخ مهوحلاص

 .باجيإلا ال «ةلالدلا هب ديرأ

 رش ةَعبَأ نهِسفنَأب نْصَكْرَكَي اجاوزأ َنوُرَذَيو ْمُكَِم َنوُفَوَتُي َنيِذلاَو ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (1)
 « ٌريبَح َنوُلَمْعَت اَمِب ُهّلآَو ٍفوُبْعَمْلاِب ٌنهِسُفنَأ ىف َنلَعَف اَميِف ٌكْيَلَع َحاَتُج كَ ّنَيَلَجأ َنََلَب اًذَف ١ اَرْشَعَو
 .[317 4 :ةرقبلا]

 .ال” /صضص «8/ج «بلطملا دبع .د قيقحت مألا رظناو ثقب /ص ال /ج مألا قهز

 :يلي ام ةيآلا صن دعب هيف ءاجو 2717 و 74١ /ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو (9)

 .ةلأسملا يف مالكلا طسبو .ةافولا ةدع ىلإ لقتنت ال ةعلتخملاو

 دبع .د قيقحت مألا رظناو 2176 /ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2.4١ /ص فرج ىمألا (8)
 .7١١”/ص .35/ج .بلطملا

 الملا



 ( خسفلا وأ قالطلاب جاوزألا نيب ةقرفلا :(اضيأ) مألا
 :اهجوز اهنع ىفوتملا يف كنك هللا لوق يف :تلقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 اذإ اذه « ٍفوُرْعَمْلاِ ٌنهِسْفنَأ ىف َنلَعَف اميِف ْدْمْيَلَع حاتُج الق ّنُهَلَجَأ َنْعََب اًذِإَف )

 ...دحاو امهيف مالكلاو نهلجأ نيضق

 غولبلا نيراق لمتحي :« َنُهَلَجُأ َنِفَلَي ) هل تلقف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .اذه ىلع ليلد ةيآلا يف مالكلا قايس ناكف - ةدعلا نم - نهيلع ام نغرف :نغلبو

 "” ددعلا ذي :ةلاسرلا
 اجاوزأ َنوُرَذَيَو حُكم َنَوْقوتُي َنيِذلاَو ) :هللا لاق :هللا هحر يعفاشلا لاق همك نا سكر دو ل .عط ْ -. . ٠

 25 َِي
 .ةيآلا © اًرْشَع ةرهأ ةعتزأ نين ند

 ءاهنع ىفوتم ًالماح نوكت نأ تعمج اذإف ءعضت نأ لماحلا لجأ نأ ركذو ل

 .اعم امهب تتأ:ءاهيلع العج نيضرف لك يف اهدجأ امك ءأعم نيتدعلاب تتأ

 اذه لد ثيدحلا « يجوزتف تللح دق » :مايأب اهجوز ةافو دعب تعضوو

 ال نم هب ديرأ امنإ ءروهشلاو ءارقألاب قالطلا يف ةدعلاو «ةافولا يف ةدعلا نأ ىلع

 .ةطقاس هاوس ةدعلاف ناك اذإ لمحلا نأو .ىاسنلا نم هب لمح

 دبع .د قيقحت مألا رظناو 2777 /ص ء١/ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو 21١18 /ص .ه /ج .مألا )١(

 ١". 4 /ص 25 /ج «بلطملا

 .١١5و ١44 //تاحفصلا .040 و 0545 و 057 /تارقفلا ةلاسرلا (؟)

 ءامهريغو (6) قالطلا / أطوملا كلامو (؟ /15) ريسفتلا / يراخبلا هاور حيحص ثيدحلا (9)
 .154و174 /مقرب 23٠٠١ و 44 /ص ١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا

 ما



 :) ةافولا نم ةدتعملا هنع كيسمُك اميف :(اضيأ) ةلاسرلا

 اجوزأ َنوُرَذَيَو َمُكَنِم َنَوْفَوَتُي َنييِذلاَو ) :هللا لاق .:هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « ٌريِبَح َنوُلَمْعَت ام ُهّلآَو ) :هلوق ىلإ « ٌنهِسْفنَأِب َنّصَئْركَي

 نلعفي نأ ّنهلف اهنغلب اذإ نهنأو ؛ةدع نهنع ىفوتملا ىلع ّنأ َكِبِك هللا ركذف

 .ةدعلا يف هبنّتجت ائيش ركذي مو .فورعملاب نهسفنأ يف
 يف اهتماقإ عم ءطقف جاوزألا نع ةدعلا يف ةدتعملا كسمت نأ ةيآلا رهاظ ناكف

 كاسمإلا ين اهيلع نوكي نأو ؛جاوزألا نع كسمت نأ لمتحت تناكو «باتكلاب اهتيب

 .ةنيزو بيط نم ةدعلا لبق اهل ًاحابم ناك امم .هريغ نع كاسمإ جاوزألا نع

 «هريغو بيطلا نع كاسمإلا ةافولا نم ةدتعملا ىلع 8 هللا لوسر نس املف

 ؛جاوزألا نع كاسمإلاو .ةنسلا ضرفب هريغو بيطلا نع كاسمإلا اهيلع ناك

 .ةنسلا مث باتكلاب اهجوز تيب يف ىنكسلاو
 ةنسلا نوكت نأ نم «هريغ يف تلمتحا ام عضوملا اذه يف ةنسلا تلمتحاو

 نأ تلمتحاو .جحلاو ةاكزلاو ةالصلا تّنيب امك ؟اهكاسمإ فيك هللا نع تنيب

 .هلل مكح صن هيف سيل اميف نس هللا لوسر نوكي

 , (فالتخالا) باب :(اضيأ) ةلاسرلا

 َنوُرَذَيَو َمُكَنِم َنوُفَوَتُي َنيِذَلاَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ّة 06 جس < 1 ءءء 3

 لماوحلا ةدع نأ .؛تاقلطملا هّللا ركذ :28 هللا لوسر باحصأ ضعب لاقف

 .ًارشعو رهشأ ةعبرأ اهنع ىفوتملا يف ركذو ءنهلمح نعضي نأ

 )١( //تاحفصلاو 557-058 /تارقفلا ةلاسرلا 7١9 -5١١.
 /تارقفلا ةلاسرلا (؟) ١6/١1 - »171١١.ها/له - هال" /تاحفصلاو
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 ءاهلمح عضت نأو ءارشعو رهشأ ةعبرأ دّتعت نأ اهنع ىفوتملا لماحلا ىلعف
 يف الإ أّصن ةدعلا ءاضقنا لمحلا عضو نكي مل ذإ ءأعم نيتدعلاب يتأت ىتح

 ًارشعو رهشأ ةعبرألا ّنأو ."” ٌةءارب لمحلا عضو ّنأ ىلإ بهذي هئاك «قالّطلا

 هنأو ."' رهشأ ةعبرأب يتاتف ءاهب لوخدم ريغ نوكت اهنع ىفوتملا نأو «"”دبعت
 ناقح اهيلع بجو ول امك ءامهدحأ طقسي الف ءنيهجو نم ءيش اهيلع بجو
 «تبيصأو ءاهتدع يف تحكن اذإ امكو .رخآلا قح امهدحأ طقسي مل نيلجرل

 .رخآلا نم تدتعاو .لوألا نم تدتعا

 : هللا لوسر باحصأ نم هريغ لاقو - هللا همحر يعفاشلا يأ - :لاق

 .( ريرسلا ىلع اهجوز ناك ولو ءتّلح دقف اهنطب اذ تعضو اذإ

 امههبشأ ناكف ءأعم نيينعملا ةلمتحم ةيآلا تناكف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةدعلا ءاضقنا لمحلا نوكي نأ رهاظلا لوقعملاب

 .توملا يف ةدعلا رخآ لمحلا عضو ّنأ ىلع كي هللا لوسر ةنس تّلدف :لاقو

 .قالطلا هانعم لثم

 ةعيبس نأ :هيبأ نع هللا دبع نب هللا ديبع نع ءيرهزلا نع «نايفس انربخأ
 :لاقف ءككعَب نب لبانسلا وبأ اهب رمف «لايلب اهجوز ةافو دعب تعضو ةيملسألا

 ؟هّللا لوسرل ةعيبس كلذ تركذف !ًارشعو رهشأ ةعبرأ اهْنِإ !جاوزألل تعنصت دق

 .لمحلا نم محرلا ةءارب يأ )١(

 .اهجوز اهنع ىفوتم لك ىلع هللا بجوأ اذكه يأ (؟)

 .ليوأتلا ىلإ أجلي ال ىتح ًارشعو ةفاضإ لضفألاو «ةافولا ةدع ىلإ ةراشإ انه ()

 /ص ١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظناو ,حيحص هدانسإو ,فوقوم ثيدحلا (؛)

 17١ /مقرب 0٠

 اليحا



 تللح دق » .« لباتسلا وبأ لاق امك سيل » :وأ «« لباتسلا وبأ بذك » :لاقف

 .ثيدحلا '' « يجوزتف

 .ِء هم ال سا م وى وى - 5-5 دل لس لح -

 ْوأ ِءاَسْيلآ ةَبَطِح ْنِم فب مُكْضَرَع اًميِف ٌمُكْيَلَع َحاَنُج اَلَو ) : 38 هللا لاق

 0 شن ف هك

 :" '(ةبطخلاب ضيرعتلا) باب :مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 اَميِف ْمُكَيَلَع َحاَتُج اَلَو ) :دك هللا لاق :لاق - هللا همحر - يعفاشلا انربخأ

 .[170 :ةرقبلا] ةيآلا ( َحُكِسْفنَأ ىف ْرُثنَئكأْوَأ ِءاَسِيلَآ ةَبَطح ْنِم ب مُيْضَوَع

 ءاضقنا - ملعأ ىلاعت هّللاو - هلجأ باتكلا غولبو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نيب .هقلخ نيب مكحلا يف قّرف هللا نأ «ىلاعت هللا باتك يف ٌنيبف :لاق .ةدعلا

 سبيل نأ امهنيب - هركذ ىلاعت - هللا قّرف ذإ ُنيِبو ءرومألا دقعو ءرومألا بابسأ

 رمألا دقع يف ناك اذإ ببسلا داسفب رمأ دسفي الأو ءامهنيب عمجلا دحأل

 ال ءاهدقع يف ناك نإ داسفب الإ رومألا دسفت الو ءرمألا يف ةينلاب الو ءًاحيحص

 مرحي ملو «ةدعلا يضقنت ىتح حاكنلا دقعي نأ مّرح هللا نأ ىرت الأ «هريغب

 ؟ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءامهريغو نيحيحصلا يف درو حيحص ثيدحلا 200

 .157١/مقرب ء 58/ص

 ىف زشتُكأ وأ ِآَسْيلآ ةَبْظِح ْنِم يب مْضَرَع اًميِف ْمُكَيَلَع َحاَتُج اَلَو ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (؟)

 اوُمِْعَت الو اقوُرعُم ًالؤق اولوقَت نأ ةَلِإ اي ٌُسوُدِعاَُت ال نكيلو ٌهتوركْذَعَس مُكتأ هلآ َمِلَع "مكن
 ّنأ اَوُمَلْعآَو ٌهوُرَدَحَاَف ْحكِسفنأ ف اَم ُمَلَْ هلأ َّنأ اَوُمَلعَو هلَجَأ بكل لِي ىَح حاَكِيلآ َهَدْفُع

 .[؟80 :ةرقبلا) ( ٌميِلَح ٌروُفَغ هل

 7707 /ص و 1١95 -186/ص 2١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو كال و ”8/ص ه/ج ءمألا (*)

 .١1١٠1و١٠٠ /ص.5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو

 نا



 ركذلاو امل ةبطخلاب اهحاكن يونيو اهركذي نأ الو ةّدعلا يف ةبطخلاب ضيرعتلا

 ...حاكتلا ببس اهحاكن يف ةينلاو ءاحل

 نم ءيش يف حبرصتلا ماقم موقي ًادبأ ضيرعتلا لعجن ال :انلق كلذبو

 ةينلا نم قالطلا هبشي اميف هانلعجو ءحيرصتلا ضرعملا ديري نأ الإ ؛ مكحلا

 الإ ضيرعت يف ًادحأ ٌدحن ال :انلقو «هتدارإب الإ ًاقالط نوكي ال :انلقف هريغو

 .فذقلاب حيرصتلا ةدارإب

 « اري ٌنَهوُدِعاَوُت ال نكدَلَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 روم 4

 :ةيآلا 2 اًفوُرْعَم الدق أولوقت نأ لإ ( .ًاعامج د ملعأ ىلاعت هللاو - ىنعي .ةيآلا

 :2) تاعللا :(اضيأ) مألا

 َحاَتُج اَلَو ) :ةدتعملا يف ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 « اًريب ْنهوُدِعاَوُت ال نكدلو ) :ىلإ « هآَسْيلآ ٍةَبَطِج ْنِم يب مْثْضّرَع اَميِف ْمُكَيَلَع
 دقو «حيرصتلا ميرحت اهايإ هلالحإ ينو «ةبطخلاب ضيرعتلا - هللا - لحاف ةيآلا

 «عامجلا :رسلاو « ايي ٌنهوُدِعاَوُت ال نكدلَو ) :ةيآلا يف ىلاعتو كرابت هللا لاق
 مساي حيرصت وهو «ةدعلا ءاضقنا دعب «ةدقعلا حيرصتب ,ةذعلا ىلع امهعامتجاو

 «ضيرعتلا يف نادلبلا لهأ نم مهريغو ةكم لهأ نم رثكألا لوق اذهو .هنع ّيِهْن

 .ضيرعتلا يف ّدح نم مهنمو ءانلوقب لاق نم مهنمف «نوفلتخم هيف ةنيدملا لهأو
 .عامجلا :رسلا :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 :سيقلا ؤرما لاق

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2197 /ص ١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ةلاسضشن ص 6 ج «مألا )غ١(

 .5417 و "17 /ص 27 /ج ؛بلطملا

 نكد



 يلاكمأ ”''رّسلا نيسحي اال نأو تربك ينننأ مويلا '' ٌةَساَبْسَب تَمَعْر الا

 يلاخلا اهب َّنَرُي نأ يِسْرِع ْمْمأو ُهَسْرِع ٍءرملا ىلع يبصأ دقل ٍتْبَدك

 :هتأرما يثري ريرج لاقو

 زارنمآلا ٍتْفَعو ثيدحلا َنْرُخ اهُّشاَرِف ليلخلا َرَجَه اذإ تناك

 الأ :ثيدحلا نزخف «نوزخت اهثيدح نأ ملع اذإف :“' هللا همحر يعفاشلا لاق

 رارسألا ريغ فافعلل ىنعم الف ءاذهب اهفصو اذإف «ةينالع الو أًرس هب حابي

 .عامجلا :رارسألاو

 فضل

 :" (حاكنلا ةبطخ ف ضيرعتلا) باب :(اضيا) مألا

 اَميِف ْمُكيَلَع َحاَتُج اَلَو ) :لك هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ( َمُكِسْفنُأ ىف ْرشنكأْوَأ ِءاَسِيلآ ةَبَطح ْنِم وب مُيْضَوَع

 ءمساقلا نب نمحرلا دبع نع «كلام انربخأ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ْنِم ءهب مْضَرَع اًميِف ْمُكْيَلَع َحاَتُج اَلَو ) :كْبَك هللا لوق يف لوقي ناك هّنأ هيبأ نع

 .دسأ ىنب نم ةأرما :ةسابسب قلد

 جرفو ءانزلاو .هب حاصفإلاو .حاكنلاو ءركّذلاو «عامجلا هيناعم نمو متكي ام رارسأ عمج :رسلا (1)

 «يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظناو ١2.085/ص «طيحملا سوماقلا رظنا ...ةأرملا

 .١١41/ص

 يف (رارسألا» بصنلاب تيبلا نم ةملك رخآآ تدرو دقو 2١159 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ (9)

 41١. /ص "7 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2159 /ص ءه /ج «مألا

 دنسملا - ينزملا رصتخم رظناو «حاكنلا ةبطخ يف ضيرعتلا باب .154 و 08١/ص .ه/جومألا (:)
 1١5. /ص ينزملا رصتخم رظناو «475 /ص

 4٠١. /ص «5/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء158/ص .ه /ج .مألا ()
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 :اهجوز ةافو نم اهتدع .يف يهو ةأرملل لجرلا لوقي نأ ةيآلا « ِءآَسْيلَأ ةَبطِح

 وحنو ءًأقزرو ًاريخ كيلإ قئاسل هللا ْنإف .بغارل كيف ينإو :ةميركل يلع كن
 .لوقلا نم اذه

 ل زئاج ةذعلا يف ضيرعتلا نأ ىلع لدي هللا باتك :هللا هحر يعفاشلا لاق

 مساقلا ركذ دقو ءرسلا نم هنع َكَك هللا ىهن ام الإ ءضيرعتلا مسا هيلع عقو

 يذلا ّرسلاو ءحيرصت ريغب اهتبطخ هب دارأ هلأ ىلع اهّلدي امم ؛ةأرملل لجرلا هب

 دنع ضيرعتلاو «ضيرعتلا حابأ ذإ هيلع ليلدلاك نآرقلاف :ليق ؟عامجلا ّرسلا

 رس ّرسلا نأ مهوتي نأ زوجي الف اذه ناك اذإف «ةينالعو ًأارس زئاج ملعلا لهأ

 :ىنعملا كلذو هريغ ىنعم نم كلذو «هريغ ىنعم نم دب الو «ضيرعتلا

 دعب هللا همحر يعفاشلا نم قيلعتلا عم ةقباسلا ةرقفلا يف مهركذ قبس دقو

 .ةروكذملا تايبألا

 (' خسفلا وأ قالطلاب جاوزألا نيب ةقرفلا :(اضيأ) مألا

 يف - اهجوز اهنع - ىفوتملا يف هركذ ىلاعت هلا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىتح .ةيآلا ( ُهَلَجَأ ُبَتكلآ ْعْنَبَي ٌيَح حاكِتلأ ة ةَدقَع أوُمزعت اَلَو ) :هلوق

 .كلذ يف راثآ ةدعو ةناكر ثيدح ركذ مث ... اهحاكن لحيف اهتّدع يضقنت

 "هةر ؟ /ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 21١18 /ص ءه /ج« مألا )١(

 .[775 :ةرقبلا) ©« يفوهْعَمم كاَسَمِإَف :ِناَثم ُقلَطلا ) :ككق هللا لوق ريسفت رظنا (؟)

 ندلتا



 00 حاكنلا رمأ ءاجام :(اضيأ) مألا

 َّىَح حاَكِيلآ َةَدَفُع اوُمِرْعَ اَلَو ) :ك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
0 

 امْنِإ .هنم اهعنم دق نم حاكنلا نم عنمي الأب رمأي الف «ةيآلا 6 دُهَلَجَأ ُبَتكلآ َعّلبي

 .اهعنم نم ببس وه نم اهل حابأ امم عنتمي الأب رمأي

 تلزن ةيآلا هذه نأ ملعلا لهأ ضعب ظفح دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ...""”راسي نب لقعم يف

 اضرب متي حاكنلا نأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه يفو :"" هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام ىلع لدت ةنسلاو «ءايلوألا ركذ يف عوضوم اذهو «ةّجّوزملاو جوزملا عم يلولا

 .اهحكنُي نأ ةرحلا يلو ىلع نأ نم «نآرقلا هيلع لدي

 :*' (فذقلا دح) باب :ينزملا رصتخم

 ضيرعتلا حابأ ىلاعت هللا نآل «ضيرعتلا يف ّدح الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 « ءُهَلَجَأ بتل ْمْنَبَي يَح حاكَتلأ َةَدَفُْع اوُمْْعَت اَلَو ) :لاقف هدقع مّرَح اميف

 ©« ِءآَسِيلَأ ِةَبَطِح ْنِم هب مُثْضَرَع اًميِف َمُكَيَلَع َحاَنْج اَّلَو ) :ىلاعت لاقو «ةيآلا
 .حيرص فذقب الإ حي الف ءحيرصتلل افلاخم ضيرعتلا لعجف ةبآلا

 /قيقحت مألا رظناو 0177 /ص .١/ج .نآرقلا ماكحأ رظناو .154و47١ /ص .ه /ج .مألا )١(

 .الالاو "ال١ /ص .”/ج «بلطملا دبع .د

 .[51 :ةرقبلا] (يفووعَمم رهوُكِسمْأَف ٌنُهَلَجَأ َنْغَلَبق َءآَسِتلآ مقلط اَذِإَو ) : ك5 هللا لوق ريسفت رظنا (؟)

 كنك هللا باتك يف ةيآ نيبأ ةيآلا هذهو :هيف درو ثيح .74١/ص ١/ج نآرقلا ماكحأ رظناو (9)

 اضرب متي حاكنلا نأ ىلع ةلالد :اهيفو .اهسفن حكنت نأ ةرحلا ةأرملل سيل نأ ىلع ةلالد

 .ةجّوزملاو جّوزملا عم يلولا
 .777 /ص «ينزملا رصتخم (4)
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 2 سلم ار كلل -ج رم م و كس

 وأ ْنهوُسَمَت ْمَل اَم َءآَسْيلآ ٌمَقْلط نإ ْركَيَلَع حاج ال ) : يق هللا لاق

 "” ( ٌةَضيِرَف ٌنُهَل أوُضِرْفَت

 :'"'”(رفاسملا ةالص) باب :مألا

 مقلط نإ ٌمْيَلَع َحاتُج ال ) :كك هللا لاق :ىلاعت هللا هحر يعفاشلا لاق

 مهيلع ًامتح نأ ال ةصخر «ةيآلا © ٌةَضيرَف ّنُهَل أوُضرْفَت وأ ٌنَهوُسَمَت َمَل ام َءآَسِيلآ
 ْ  .لاحلا هذه يف نهرقلطي نأ

 :"* (قادّصلا) باتك :(اضيأ) مألا

 نإ ْرْمكيَلَع حاتُج ال ) :دْك هللا لوقب انللدتساو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دوُرَدَق عسوم لا ىلَع نهوَعَتَمَو ةضيرف ْنُهَل أوضرفت وأ ْنهوُسَمَت مل ام َءاَسَيلآ ٌمقَلَط 000 ا 1 «# هيدا ؟ ص 2 «وو و 4 هي م6 مل هلي كلم رع هم مك

 كلذو ءقادص ةضيرف ريغب حصي حاكنلا دقع نأ .ةيآلا 6 ْوُرَدَق ''ٍريَقُمْلا ىَلَعَو

 رهم ريغب حاكنلا دقعي نأ زاج اذإو ؛هحاكن دقع نم ىلع الإ عقي ال قالطلا نأ

 ْنُهَل أوضرفت وأ ٌنهوُسَمَت ْمَل اَم َءآَسِيلآ ُمقْلَط نإ ْمَيلَع َحاتُج ال ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 « َنيسحلا لع اََح ٍفوُرعَمْلآِ اهتم هُُردَقِرِيفُملا لَو هُرَدَق عيولأ ىلَع ٌنموُعِتَمَو ٌةَضيِر

 .[775 :ةرقبلا]

 «مألا رظناو «[514 :ةرقبلا] © ِناَتّرَم ُقّلْطلا ) :ىلاعت هللا لوق ريسفت رظناو ء179 /ص ء١/ج ءمألا (؟)

 فاالتخا رظناو ل" ه6 /ص 3/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 211/94 /ص 6/ج

 1١. /ص ؛١ /ج نآرقلا ماكحأ رظناو 44٠« /ص «ينزملا رصتخمو «47 /ص .ثيدحلا

 ماكحأ رظناو «(قادصلا يف ءاج ام) 8 /ص 0 /ج «مألا رظناو 24م /ص 02 /ج «مألا ةرفز

 .١10وا١ 494 /ص 7 /ج .؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2198 /ص ١ /ج «نآرقلا

 لت



 .ًادبأ هدقع دسفي ال قادصلا

 "٠ (راقشل )١ باتك :(اضيأ) مألا

 اوُضرْفتْزأ يهوشمت ا الأ ملط ن نإ رْكَيَلَع ح ن4 :كَبَع هللا لوقل رهم

 ؛ تباث حاكتلا ّنأ ىلع كلذ لد «قالطلا َكْ هللا تبثأ املف «ةيآلا © ةَصيِرَف ْنُهَ

 هزاجأ امو «رهم الب حاكنلا انزجأف «تباث حاكن نم الإ عقي ال قالطلا نأ

 :رخآلاو ,حاكن :امهدحأ «نيئيش ىلع حاكنلا دقع ناك ؛رهم الب ىلاعتو هناحبس

 ناكو «عويبلا فلاخف رهم كّلِم الب حاكنلا زاج املف ءرهملا نم حاكتلاب كلمي ام
 اهب لخد اذإ ةأرملا لثم رهم هيف

 (9 دسافلا رهملا :(اضيأ) مألا

 «حاكنلا يف اذه تزجأ نيأ نم :لئاق لاق نإف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 !؟عويبلا ماكحأ حاكنلا ةماع يف مكحت تنأو .عويبلا يف هتددرو

 ( مومو ) :ىلإ ( ءاسإلا مقلط نإ حاتج ال: هن لاق :ليق

 َمّثْضَرَف َدَقَو ٌّنهوُسَمَت نأ ٍلْبَق نِم ٌنهوُمْثَقَلَط نِإَو ) :ىلاعتو كرابت لاقو .ةيآلا

 يف ىلاعت هللا ملعأف «ةيآلا "50 :ةرقبلا] ©« ٌممْضَرَف اَم ُفَضِيَق ةضيرف نه

 قالطلا نأ ءال ضرفُي مل يتلا يف ملعأ امك ءاهيلع عقي قالطلا ّنأ ا ضورفملا

 اهحاكنو الإ نوكت ال ةجوزلاو .ةجوز ىلع الإ عقي ال قالطلاو ءاهيلع عقي

 ١156. /ص 25 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءالال / ص .ه /ج «مألا 2غ(

 8 /ص 2" /ج «بلطملا دبع .د / قيقحت مألا رظناو للا /ص .ه /ج مألا قفز

 .الكو 7١ /ص غ8 /ج .بلطملا دبع .د / قيقحت مألا رظناو «(هيلع ىعدملاو يعدملا) فرفز

 احلل



 مسي مل نإو تبثي حاكنلا نأ يف هتكردأ الو ,ىضم ًافلاخت ملعأ ملو :لاق «تباث

 اهلف تبيصأ نإو «''' (ةعتملا) ارهم مسي ملو تحكن دقو تقّلُّط نإ اهل ّنأو ءًأرهم

 رهملا ةهج نم حاكنلا دسفي نأ ًادبأ زجي مل ءتفصو امك اذه ناك املف ءاهلثم رهم

 .ًادبأ لاحب

 :"' ناعللا :(اضيأ) مألا

 اَم َءآَسِلآ ْقَلَط نإ ْركَمَلَع حاتُج ال ) :كْع هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ملسم جوز هنم جرخي ال ءءاسنلاو جاوزألل ًاماع اذه ناكف .ةيآلا 6 ٌنهوُسَمَت مَ

 الو جوز هنم جرحي ال ناعللا كلذكف دبع الو رح ىمذالو دبع الو رح

 .ةجوز

 :"" (ةعتملا) باب :(اضيأ) مألا

 هللا يضر رمع نبا نع «عفان نع كلام انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق
 قادصلا ا ضرف دقو قلطت يتلا الإ «"*”ةعتم ةقلطم لكل :لوقي ناك هنأ امهنع

 .اه ضرف ام اهُبنسَحف ,سمث ملو

 .هلثم دمحم نب مساقلا نع .كلام انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لكل :لوقي ناك هنأ باهش نبا نع .كلام انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 رمع نبا لوقل ءباهش نبا لوق فالخ لوقن اًنإف :يعفاشلل تلقف «ةعتم ةقلطم

 .امهنع هللا يضر

 .77؟١ /ص 25/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ل١3 /ص ءال /ج مألا رظنا )غ0(

 .759و 778 /ص .48/ج ؛«بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء1751 /ص .ه /ج ءمألا (؟)

 .5١5و 7١١ /ص٠ ١/ج نآرقلا ماكحأ رظناو 2550 ص ا/ ج مألا قفرفز

 ام نهوطعأ يأ «ةيآلا ( نُهوُعِتَمَو ) :كك هللا لاق «(عاتم) وهف ءيش نم هب عفتنا ام لك (؛4)

 17١. /ص «يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظنا «هب نعفتني

 نوادي



 متنأو «متلق امهنع هللا يضر رمع نبا لوقبف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 امهنع هللا يضر رمع نبا نأ متمعز لاق ؟نيأو يعفاشلل تلقف :لاق ؟هنوفلاخت

 نآرقلا قفاوي :ةعتم امل نأ تاقلطملا نم اهاوس اميف هلوقو .هيف نآرقلا قفاوي

 ْوَأ ٌنهوُسَمَت ّمَل اَم َءآَسْيلآ ْقْلط نإ َرْكْيَلَع حاتُج ال ) :هؤانث لج هلل لوقل

 ْمَكَم ِتَقّلَطُملِلَو ) :هركذ لج هللا لاقو «ةيآلا © ٌنهوُعَتَم مو ةَضيِرَق ّنُهَل اوُضرْفَت

 «تاقلطم نهنم انيمس نمو تاعلتخملا كلذكف «ةيآلا 14١[ :ةرقبلا] © ٍفوُرْعَمْلاِب

 .- ملعأ هللاو - امهنع هللا يضر ءرمع نبا لوق مث ؛هّللا باتك يف ةعتملا نه

 :'! (قادصلا) باتك نم عماجلا نم رصتخم :قادصلا :ينزملارصتخم

 لاق .رهملا وهو :هباتك يف رجألاو قادصلا هللا ركذ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ّنُهَل أوضرفت وأ ٌنهوُسَمَت َمَل اَم َءآَسِيلآ ُمقْلَط نإ ْركْيَلَع َحاَتُج ال ) :ىلاعت هللا

 ءاهدسفي ال قادصلا كرت ّنأو ؛مالكلاب حاكنلا ةدقع ّنأ ٌلدف «ةيآلا « ٌةَضيرَ
 .اهلثم رهم اهو .حاكنلا تبث «مارحب وأ ءلوهجمب دقع ولف

 - كي - هلوسر يهنو هللا يهن ةفص :ةلاسرلا

 لدسفي الو «يلإ بحأ ناك ًاقادص ىّمس ولو * هللا همحر يعفاشلا لاق

 اذهو .”'رهم ريغب هباتك يف حاكنلا تبثأ هللا نأل .قادصلا ةيمست كرتب حاكتلا

 .عضوملا اذه ريغ يف بوتكم
 هب لحي اميف ءامهنم دحاو لك نأل ؛ةيندلاو ةفيرشلا ةأرملا ءاذه يف ءاوسو

 .ءاوس دودحلاو مارحلاو لالخلا نم ءاهيلعو امل بجيو .مرحيو

 .175و178/ص «ينزملا رصتخم )١(

 .(شماهلاو نتملا) "45 /ص ؛97ه و 94 /نيترقفلا ةلاسرلا (؟)

 .ةيآلا ( ٌةَضيرَ هَل اوُضرْفَت وأ ٌنهوسَمَت ْمَلاَم ءآَسِيلآ مقلط نمي حاتُج ال ) :ىلاعت هللا لوق ىلإ ةراشإ ()
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 رووح <
 نه َرّتْضَرَف َدَقَو ٌنَهوُسَمَت نأ ٍلْبَق نم ّنَهوُمْتقَّلَط نإَو ٠ و هللا لاق

 ةَدَقُع هديب ىلا اَوُفْعَيَوَأ روُفَعَي نأ اال ٌْضَرَف اَمُفّصِيَق ةَصيِرَف

 هل نإ مكتب لْضقلآاوَست الو ف وفٌلل بأ اوت أو جاكي
 ام ةرقبلال''' (ٌريِصَب َنوُلَمْعَت اَمب

 ("'"رجحلا وهو دشرلا غولب :مألا

 نأ ٍلَبَق نم ّنَهوُمتقْلَط نإَو ) :كْك هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 ري 0#

 اَوُقْعَي وأ توقعي نأ آلِ ْمضَرَق ام ُفْصِيَف ةَضيرَف نه َمثْضَرَق نو ٌنهوُسَمَت 0
 ُكَتَتَب َلْضَقْل أوَسنَت اَلَو ”ئَوقتلل برو أَوُفْعَت نأَو تحاكي ةَدَقَع هديب ىذَلا

 نأ لجرلا ىلع ّنأ ىلع ةيآلا هذه تلدف «ةيآلا ( ٌريِصَب َنوُلَمْعَت اَمب هلأ نإ

 لاجرلا نم نييبنجألا ىلإ مّلسي نأ هيلع ناك امك ءاهرهم فصن ةأرملا ىلإ مّلسي
 بدنو ءاحلام نم وفعت نأ ىلع ةطلسم ةأرملا نأ ىلع ةّئسلا تّلدو .مهل بجو ام

 زوجي اميف لجرلاو ةأرملا نيب ىوسو .ىوقتلل برقأ هنأ ركذو وفعلا ىلإ كك هللا
 نأ هل ناكو .هلك رهملا عفد اذإ هوفع زوجي هل بجو ام امهنم دحاو لك وفع نم

 مل ءزاج هتفعف .هفصن ذخأت نأ اهل ناكف .هعفدي مل اذإو ءزاج هافعف .هفصنب عجري

 .كلذ يف امهنيب قرفي

 .ةلماك انه ةيآلا تركذ )١(

 بيرغ يف رهازلا رظناو 2179 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ء2716/ص ا“ /ج ءمألا (؟)

 ءءاسنلا :ينعي «ةيآلا ء (« َوُقْعَي نأ لإ ) :ىلاعت هلوق يفو « 4178و 471 /ص «يعفاشلا ظافلأ

 جوزلا لضفتي :يأ :جوزلا وفعي وأ .نل بجو يذلا فصنلا جاوزألل نكرتيف نلضفتي :يأ
 ءاسنلا ةعامج «ةيآلا ©« َوُفْعَي نأ آلِإ ) :لعفلا يوتسي ءأعوطت قادصلا عيمج ةأرملل متيف

 .401" /ص 4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,لاجرلا ةعامجو

 لكل



 ,) (رْجَحلا ف فالخلا) باب :(اضيأ) مألا

 نأ ٍِلْبَق نم نهوُمتَقَّلَط نِإَو ) :قك هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 فصنب الإ عجري ال «ةيآلا © ٌمُمْضَرَق ام ُفَضِِق ٌةَصيِرَف نه ْمُكْضَرَف َدَقَو ٌنهوُسَمَت
 ىاشت نأ الإ زهجت نأ اهيلع بجوي ال هنأل ؛اهريغ وأ تناك ريناند اهاطعأ ام

 .ةيآلا © ْمُتْضَرَق امُفَِصِيَق ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق ىنعم وهو

 ."* (تومي ىتح دحأ ثروي ال) :لاق نم باب :(اضيأ) مألا

 لوق :لاق نم ىلع متبع :(رواحملل :يأ) هل تلقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اذإ :لاق هنأ ه5 رمع نع متلبقو .دوقفملا ةأرما يف امهنع هللا يضر نامثعو رمع
 هللا لوق امهو :نيتيآلا لّوأت نم ىلع متددرو .ةدعلاو رهملا بجو روتسلا تيخرأ

 ْنِم ّنِهيلَع ْمُكَل اَمَف ) :هلوقو «ةيآلا « ٌنَهوُسَمَت نأ ِلَبَق نم ّنهوُمُتَقّلَط نإو ) :د

 .حيرشو سابع نبا نع اذه يور دقو ,ةيآلا [44 :بازحألا] 6 اجيوُدَتْعَت ٍةَّدِع

 ."' سيسملا هعنصي امْنإ ًائيش عنصي ال قالغإلاو ءاخرإلا ّنأ :ىلإ انبهذو

 7 (قادصلا) باتك :(اضيأ) مألا

 هللا رمآف - قادصلا يف تايآلا قاس نأ دعب - :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .قادصلا وه :رجألاو .نهتاقدصو .نهروجأ ءاسنلا اوتؤي نأب :جاوزألا

 :ءامسأ 7 ةدعب ىمست ةيبرع ةملك يهو ءرهملاو رجألا وه :قادصلاو

 .477 /ص «4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2151و 5١١ /ص تلج ألا (0)

 /قيقحت مألا رظناو /ص «يقهيبلل / هبقانمو يعفاشلا بادآ رظناو 75 /ص .4/ج «مألا (؟)
 .165١و ١68 /ص «ة /ج «بلطملا دبع .د

 لبق ةقلطملا ىلع ةدعلا بوجو مدع :نع ةيملع ةشقانم اهيفف « ٠١ /ص ال /ج «مألا رظناو (*)
 . ةولخ كانه تناك ولو «سيسملا

 مألا رظناو لوال/ /ص «١/ج نآرقلا ماكحأ رظناو 69و هوو ه8 /ص ه/ج مألا عض

 .167"و ١96١و ١5١ /ص .5/ج .بلطملا دبع .د / قيقحت

 . - ملعأ هللاو - انركذ امك قايسلل بسنألاو ,يعبطم أطخ هلعل (ءامسأ ددعب) مألا يف تدرو (5)

5.6 



 وأ لخد هْضرْفَي ل نم نود هّضَرَف نم قادصب ًارومأم نوكي نأ اذه لمتحيف -
 ىنعملاب الإ هنم ءيش سبح هل نوكي الف .هسفن ءرملا همزلأ قح هأل ؟لخدي مل

 :ىلاعتو كرابت هللا لاق ءلوخدلا لبق قلطي نأ وهو هل ىلاعت هللا هلعج يذلا
 و

 اَم ُفَضِيَق ٌةَضِيِرَف نه َمّثْضَرَف َدَقَو ٌنَهوُسَمَت نأ ِلبَق نِم ٌنهوُمُتقْلَط نو )
 .ةيآلا ( حكي ةَدَفُع هِدَيِب ىزنأأ اَوُقَعَيْوُأ وُفَعَي نأ لإ َمْضَر

 .لخدي ملو أرهم مسي مل نإو «ةدقعلاب بجي نوكي نأ لمتحيو -
 لخديو .هسفن ءرملا همزلُي نأب الإ ءأدبأ مزلي ال رهملا نوكي نأ لمتحيو -

 .ًارهم امل مسي مل نإو «ةأرملاب

 ةلالدلا هيلع تناك ام .هب لاقي نأ هالوأ ناك ثالثلا يناعملا لمتحا املف

 نإ ركَلَع َحاتُج ال ) :ت هلل لوقب انللدتساو ءعامجإ وأ .ةنس وأ ,باتك نم

 ههُوَدَق عسوملا ىلع ٌنهوُعِتم مو ةَضيرَ َّنُهَل أوُصرْفَتْوَأ ٌنَهوُسَمَت ُدَمَت َوَل ام َءآَسِيلأ مقلط

 ." ةيآلا [55 :ةرقبلا] © ُوُرَدَقرِتَقَمْلا ىلَعَو

 ؟لوسر اي قئالعلا امو :ليق « قئالعلا وُدأ» :كَلَو لوسرلا لوق ةنسلا نمو

 امم ءيش ىلع الإ ََلَع مسا عقي الو .ثيدحلا '''« نولهألا هب ىضارت ام» :لاق

 نوكيو ءاهب عيابتي ةميق هلام ىلع الإ قلع الو لام مسا عقي الو ؛لق نإو لومتي
 ...تّلق نإو اهتميق ىدأ كلهتسم اهكلهتسا اذإ

 ٌلدف «جاوزألل كلذ يف ضرفلا ىلاعت هللا لعجف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ةأرملاو جوزلا مزلي الو «ةأرملل جوزلا ىلع ضرفلا ّنأل ؛ةجوزلا اضرب هنأ ىلع
 ام قادصلا ّنأ ىلع َكِنَك هللا باتك لدف ,ءيش هيف دّدحُي ملو ءامهعامتجاب الإ

 .ناعيابتملا هب ىضارت ام عيبلا نوكي امك .ناحكانتملا هب ىضارت

 )١( ةيآلا هذه ريسفتب قلعتم اهلف اهريسفت رظنا .

 /ج ؛يقهيبلل / نئنسلاو راثآلا ةفرعم رظناو 2778 /ص ال /ج «يقهيبلل / ىربكلا ننسلا (؟) 0
 . ةفيعض ثيدحلا اذه ديناسأو :لاق ثيح يا و 707/ /ص

١ 



 نأ الإ ئمسم قادص لك يف زجي ملف كي هللا لوسر ةّنس تلد كلذكو
 .نامثألا نم ًانمث نوكي

 :(" ضيوفتلا :(اضيأ) مألا

 زاج «ضرُف دقو - رهملا :يأ - هنع نوفع ول :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ءرهم نع فعت مل ةريغصلاو «ةيآلا « َوُفْعَي نأ ّلِإ ) :د5َ هللا لوقل نهوفع

 انمزلاف ءاهلام يف هل وفع ال يذلا اهوبأ اهنع افع امثإو ءاهوفع زجي مل تفع ولو

 :"”رهملا وفع ف ءاج ام :(اضيأ) مألا

 نِم نُهوُمتَقْلَط نإَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هّللا همحر يعفاشلا لاق

 اميف ةأرملل ىلاعت هللا لعجف .ةيآلا © ةَضيرَف نه َمُثْضَرَف ْدَقَو ٌنَهوُسَمَت نأ ِلَبَق

 ءوفعي نأ حاكنلا ةدقع يلي يذلل لعجو ءوفعت نأ رهملا فصن نم امل بجوأ

 نإ هفصنب عجري الو ءالماك هعفد نكي مل نإ هعفديف قادصلا اهل ّمتي نأ كلذو
 كلذو .جوزلا :حاكنلا ةدقع هديب يذلا نأ «ةيآلا ُق - يدنع - نيبو «هعفد ناك

 فصن نم تكلم امث اهوفع ََْبك هللا ركذ املف .هوفعي ام هل نم هوفعي امن هّنأ

 .- ملعأ ىلاعت هللاو - رهملا فصن سنج نم هل ال هوفع ركذ نوكي نأ هبشأ رهملا

 برأ اَوُقَعَت نأو ) :كك لاقف لضفلاو وفعلا ىلع ىلاعت ضحو
 .ةيآلا ( َمُكَتِيَب َلْضَقْلآ اَوَسَت الو وقتل

 .١18/ص ؛5/ج «بلطملا دبع 3 / قيقحت مألا رظناو 3غ /ص 0 /ج «مألا قلد

 ةيآلا © ءآَسِيلآ ُمَقلَط نإ ْْكَيلَع حاتُج ال ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظناو 074 /ص ءه /ج «مألا (5)

 مألا رظناو 2/١ /ص :ه5 /ج .مألا رظناو «ةيآلا هذهب قلعتم اهلف ةرقبلا ةروس نم ةقباسلا

 .19؟5و١19١ /ص 3 /ج «بلطملا دبع .د / قيقحت

 فدخل



 ةدقع هديب يذلا) :لاق هنأ امهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع انغلبو
 .(جوزلا :حاكنلا

 نب رفعج نب هللا دبع نع «ملاس نب ديعس انربخأ ؛كيدف يبأ نبا انربخأو

 هنأ هيبأ نع « ءمعطم نب ريبج نب دمحم نع ؛ديعس يبأ نب د لصاو نع ءرّوسملا

 يف :هل ليقف أمات قادصلاب اهيلإ لسرأف ءاهقلط ىتح اهب لخدي ملو ةأرما جوزت

 .ثيدحلا .'"” وفعلاب ىلوأ انأ :لاقف .كلذ

 ةدقع هديب يذلا :لاق نيريس نبا نع .بويأ نع .باهولا دبع انربخأ
 .ثيدحلا '' جوزلا :حاكنلا

 وه :لاق هنأ بيسملا نبا نع هغلب هلأ جيرج نبا نع .ديعس انربخأ

 .ثيدحلا "”جوزلا

 (© ناعللا ف فالخلا :(اضيأ) مألا

 نأ لبق نم ئموتفلم نإ ) : هلل لوف يف علا

 .ةيمذ وأ «ةرح وأ ةكولم مهدنع ءارارحأ وأ كي اوناك .ةماع 0 ىلع

 0 اهجونا اهب لخدي ا يتلا ىلع ةدع ال) باب اب :(اضيا) مألا

 ١3/ص 25 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا فيعض هدانسإ .فوقوم ثيدحلا قلد

 . 817 /ص ء«ينزملا رصتخم رظناو 215 /مقرب

 .5608/مقرب ع4 ١ /ص :؟ /ج ؛يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا حيحص ثيدحلا )0

 دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .هريغ نع ًالوصوم ءاج هنكلو «فيعض هدانسإ ثيدحلا 22

 1 /مقرب ع4 ١ /ص 2١ /ج .يعفاشلا

 ءاهسفن ةحفصلا يف عوضوملا اذه لوح ةديج ةشقانم رظنا ديزمللو .157” ص ه ج «مألا 2

 .7 47 /ص 27 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو
 .615/ص 235/ج .بلطملا دبع 3 /قيقحت ا رظناو 5١6 /ص ه/ج ألا 2(

 ىلا



 نأآل ؛ قادصلا فصن الإ اهل سيل :اهقلطي مث ءاهسمي الو اهب ولخيف ةأرملا جوزتي
 ص سس ل

 ٌةَضيِرَف نه َمْبْضَرَف َدَقَو ٌنِهوُسَمَت نأ ٍلَبَق نِم ٌنُهوُمْتَقلَط نإو ) :لوقي كَ هلل

 .هركذ ّزع هللا باتك رهاظ وهو .لوقأ اذهبو «ةيآلا « ّمُضَرَف امُفَصَِف

 ('' ةعجرلا هيف كلُمُت يذلا قالطلا :(اضيأ) مألا

 راتخيف .رايخلا هل نوكيف (ةأرملاب ٌرْعُي د لجرلا لثمو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نأ همزل ًاقالط نوكي نأ ىلإ بهاذ بهذ ولو «قالط الب خسف كلذف اهقارف

 ىلاعتو كرابت هللا نأل ؛ اهسمي مل اذإ ال ضرف يذلا ءرهملا فصن ةأرملل لعجي

 ضع طيف ل طز قو طوف نأ لق ضو هز )لو :لوقي

 .ةيآلا 6 ٌمتْضَرَ

 :" (ناّمللا) باتك :(ًاضيأ) مألا

 نأ ِلْبَق نم ٌنُوُمُتقْلَط نو ) :كْك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 « حاكيلأ ُةَدَقُع ءهِدَيِب ىذلأ اَوُفْعَي وأ تنوُفْعَي نأ ةّلِإ ) :هلوق ىلإ « ٌنُموُسَمَت
 .اهلهأل قوقحلا نأ اهريغو ةيآلا هذه يف - هللا - نابأف .ةيآلا

 (7 هيلع ىعّدملاو يعّدملا :(اضيأ) مألا

 هللا يضر رمع نبأ نع «عفان نع ؛كلام انريخأو : هللا ههمعر يعفاشلا لاق

 ءاهب لخدي مو قادص اهل ضرُف ينلا الإ .ةعتم ةقلطم لكل :لاق هنأ امهنع

 .رهم لا فصن اهبسحف

 .507” /ص 25/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 559 /ص ه/ج ءمألا )000(

 .9١/ص (1/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 3786 /ص ه/ج مألا عه

 .ل"/ص 02/ج «بلطملا دبع 4 /قيقحت مألا رظناو 2ث /ص الج ءمألا ةرفز

 قل



 ةيآلاب لدتسا امهنع هللا يضر رمع نبا بسحأو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نإَو ) :اهدعب لوقي هللا نأل ؛اه ضرفي ملو ءاهب لخدي مل ىتلل عبتت :لاق يتلا

 « ّمْضَرَ ام ُفَضيَق ٌةَضيرَف نه َمُثْضَرَف َدَ و ٌنهوُسَمَت نأ ِلَبَق نم نهوُمُتَقْلط
 .تاقلطملا عيمج نم ةَجّرحت اًهنأ ىلع ةلالدلاك نآرقلا يأرف «ةيآلا

 ,") (روتسلا ءاخرإ) ف باب :(ًاضيأ) مألا
 «بيسملا نبا نع .ديعس نب ىيحي نع .كلام انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 روتسلا تيخرأ اذإ اهْنأ ءلجرلا اهجوزتي ةأرملا يف ىضق ه باطخلا نب رمع نأ
 .قادصلا بجو دقف'

 لخد اذإ :لاق تباث نب ديز نأ .باهش نبا نع «كلام انربخأ :لاقو
 .قادصلا بجو دقف روتسلا تيخرأف هتأرماب

 الإ قادص ال نأ :حيرشو .سابع نبا نع يوُرو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 وروح

 نأ ِلَبَق نم ٌنهوُمْتقَّلَط نإَو ) :ىلاعت هللا لوقب امهدحأ وأ اجتحاو :سيسلا

 بجي امنإو قالغإلا ىلإ تفتلُي ال :اولاقف .هقفلا لهأ نم سان اذهب لاق

 .جوزلا لوق :سيسملا يف لوقلاو ءسيسملاب ًالماك رهملا

 نع كلذ يورو .روتسلا ءاخرإو بابلا قالغإب رهملا بجي :مهريغ لاقو

 ؛مكلبق نم زجعلا ءاج نإ ؟نهبنذ امو :لاق # رمع نأو .ك باطخلا نب رمع

  لوق :امهو «نيتيآلا ليوأت نم هيلإ ابهذ امو .حيرشو سابع نبا لاق ام متفلاخف
 رود

 ٌمُك ) :هلوقو .ةيآلا « ٌنهوُسَمَت نأ ٍلّبَق نم ّنَهوُمتَقْلَط نإَو ) :ىلاعتو كرابت هللا

 .151/و "1" /ص :8/ج .بلطملا دبع 3 /قيقحت

 غم



 - مو 1 . يأ عبر 0 22 0 -َ 1 59 و. وو »8

 ( اَبوُدَتَعَت ٍوَّدِع ْنِم نِهَيَلَع ْمُكل اَمق ىرهوُسَمَت نأ ِلَبَق نِم ٌنهوُمُتَقْلَط
 رهملا فصن نأ كلذو «ديزو ءرمع نع متيور ام متفلاخو .ةيآلا [45 :بازحألا]

 .لوخدلاب ىناثلا هفصنو .دقعلاب بجي

 :'” (ةداهشلاب حاكنلاو ةالولا حاكن) باب :(اضيا) مألا

 اضرو .يلولا ءايشأ ةعبرأب تبثي ؟ حاكتلاف : هللا همحر يعفاشلا لاق

 .بألا اهجوزي ركبلا نم انفصو ام الإ ؛لدع يدهاشو ؛حكانلا اضرو .ةحوكتملا

 ."” امهاوس ام نافلاخت امهنإف ءامهاضر ريغب .دّيسلا اهجوزي ةمألاو

 ءهِدّيِب ىِذلَأ اَوُفَعَي وأ ) :كلك هللا لوق ملعلا لهأ ضعب اهيف لّوأت دقو

 هفلاخ دقو .هتمأ يف دّيسلاو ءركبلا هتنبا يف بألا :لاقو ,ةيآلا 6« حاكَيلآ ٌةَدَفُْع

 يفو «رهم لا فصن ذخأ نم هلام عديف وفعي جوزلا وه :لاقو «لوأت اميف هريغ

 هناحبس هللاو - جوزلا :وه حاكنلا ةدقع هديب يذلا نأ ىلع ةلالدلاك ةيآلا

 .- ملعأ

 ” اهجوز اهب لخدي مل يتلا ىلع ةدع ال :ينزملارصتخم

 نأ ٍلَبَق نم ٌنهوُمُتَقْلَط نِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :امهريغو حيرشو سابع نبا لاقو «ةباصإلا :سيسملاو :لاق «ةيآلا « ٌنهوُسَمَت

 .اذكه لاق ىلاعت هللا ّنأل ؛ اهنيعب ةباصإلاب الإ اهيلع ةدعال

 .نآرقلا رهاظ اذهو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 17 /ص 2.” /ج «بلطملا دبع .د /قيقحن مألا رظناو 2158/ص ه /ج «مألا )غ0(

 ثيح هللا امهمحر يعفاشلا نع ينارفعزلا ةياور .«١50/ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو (؟)

 - ةغلابلا ريغ - هتنبا يف بألا :حاكنلا ةدقع هديب يذلا :لوقي ءىضرأ نم تعمس :لاق

 .زئاج هذقعف ىىتمأ يف ديسلاو «ركبلا

 .557و 6١" /ص «دنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 57١5 /ص «ينزملا رصتخم قرف

 قلما



 :7 كلذ ريغو قادصلاو حاكنلا ف - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 :ىنعي «ةيآلا « تروُقْحَي نأ ةّلِإ ) :َك هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ش .ءاسنلا

 : ينعي ةيآلا (« حتلآ ُةَدَقُع هديب ىلا اَوُفَعَي ْوَأ ) :ىلاعت هلوق يفو
 نب يلع نينمؤم لا ريمأ نع هاورو .هوفعي ام هل نم وفعي امئإ هّنأ كلذو .جوزلا

 ديعسو «بيسملا نباو .حيرشو «نيريس نباو .معطم نب ريبجو دم بلاط يبأ

 .- ىلاعت هللا مهمحر - دهاجمو «ريبج نبا

 نإَو ) :هلوق يف روكذملا سيسملا - يعفاشلا -- لمح دقو :هللا همحر يقهيبلا لاقو

 ىلع :ةيآلا « ضر امُفضِف صير نط رُشْضرَف دقو ٌنهوسَمَت نأ ٍلبَق ني ٌنهوُمتقْلَط
 .- ىلاعت هللا همحر - حيرشو ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع هاورو ؛ءطولا

 هلل أوموَقَو ىطسؤلا وصلو سولَصلا ىلع اوظِشَح ) : َكْبَو هللا لاق أ و 4ك 7

 500 :ةرقيلال 7” ( َنيِتِببَق

 :"' (ضئاح ةالصلا يضقت الأ) باب :مألا

 َلَع أوُظطِفَح ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا لوسر صخري مل املف «ةبآلا « َنيِتنَف هِي اوُموُقَو ىَطَسُولأ ةَلّصلَاَو تولّصلأ
 فنكمأ امك ىلصملا اهيلصي نأ صخرأو .فوخلا يف ةالصلا رخؤت نأ يف ©

 تارقف يف درو ام يقهيبلا لقن دقف امهنيب ام رظناو 7٠١ ١" ٠ /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ قلد

 . ةقباسلا مألا

 .ةلماك انه ةيآلا تركذ (؟)

 مألا رظناو غ6 9و 67 /ص 3/ج نآرقلا ماكحأ رظناو ككاو ه9 /ص 3ع ءمألا قرفز

 .1؟١ صاج «بلطملا دبع 3 /قيقحت

 ال



 هص ترا و ري مماس

 « اَنوُق وم ابنك ترييِمؤُمْلا َلَع تن اك ةوّلّصلا ّنِإ ] :لاقو ءبكار وأ .ًالجار

 "٠١[. :ءاسنلا] ةيآلا

 ءاهكرتب ًايصاع نيغلابلا نم ةالصلا لقع نم ناكو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةركاذ ةلقاع ةغلاب ضتئاحلا تناكو ءال سان ريغ ناكو ءاهركذو اهتقو ءاج اذإ

 مكح ٌلدو .ًاضئاح اهجوز اهبرقي ال :َكك هللا مكح ناكف ءاهل ةقيطم ةالصلل

 نأ اهيلع مّرَح ءضيحلل اهبرقي نأ اهجوز ىلع مُرَح اذإ هلأ ىلع كي هللا لوسر
 ءاهنع لئاز ضيخلا مايأ يف ةالصلا ضرف :نأ ىلع لئالد اذه يف ناك .ءيلصت

 فيكو «.ةالصلا ءاضق اهيلع نكي ملء .ةقيطم ةلقاع ةركاذ يهو اهنع لاز اذإف

ف ملعأ ال امم اذهو ءاهنع هضرف لاوزب ءاهيلع ضرفب سيل ام يضقت
 .ًافلاخم هي

 :"' (ضيرملا ةالص) باب :(اضيأ) مألا

 ةولّصلاو ِتولّصلا ىلع أوطِفَح ) :َكك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 22" نيعيطم :نيتناق :- ملعأ #3 هللاو - ليقف «ةيآلا © َنيِتَِق هلي اوُموَقَو ئَطْسْوْل

 .ًامئاق ةالصلاب هللا لوسر رمأو

 ءرملا ناك اذإف ءاهقاطأ نم ضئارفلاب بطوخ اذإو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 قطي مل اذإو .فوخلا نم تركذ امدنع الإ ءوه الإ هزجي مل ةالصلا يف مايقلل ًاقيطم

 اموأ الإو -_ دوجسلاو عوكرلا قاطأ اذإ دجسو عكرو ءادعاق ىلص :مايقلا

 ع ٌءمايِإ دوجسلاو عوكرلاب

 (رجفلاب سيلغتلاو رافسإلا) باب :ينزملارصتخم

 :لاق عيبرلا انثدح

 دبع 3 /قيقحت مآلا رظناو 8١ /ص ءق/ج نآرقلا ماكحأ رظناو 8١ /ص ء2/ج «مألا قلد

 .175و110 /ص 3 /ج «بلطملا
 .99١/ص جل «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو )0(

 ٠14 /تارقفلا ةلاسرلا يف ةعئار ةرظانم رظناو :017 /ص ثيدحلا فالتخا - ينزملا رصتخم ()

 48١-184 /تاحفصلا لقوم
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 نب مصاع نع «نالجع نب دمحم .نع «نايفس انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 :لاق 5 هللا لوسر نأ .جيدخ نب عفار نع «ديبل نب دومحم نع «ةداتق نب رمع

 :  .ثيدحلا رجألل» :لاق وأ « مكروجأل مظعأ كلذ نإف حبصلاب اورفسأ»

 :لاق عيبرلا انربخأ

 ةشئاع نع ؛ةورع نع «يرهزلا نع نايفس انربخأ :لاق يعفاشلا انريخأ

 تاعفلتم نهو لِي ينلا عم نيلصي تانمؤملا نم ءاسن نك» :تلاق اهنع هللا يضر

 .ثيدحلا "6 سلغلا نم دحأ نهفرعي ام نهلهأ ىلإ نعجري مث «نهطورمب
 نب سنأ هلثم ىورو ءاذه قفاوي ام ف ينلا نع تباث نب ديز ىورو :لاق

 ."' © ينلا نع يدعاسلا دعس نب لهسو كلام

 نابو رخآلا رجفلا يف كّشلا عطقنا اذإ انلقف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .انيلإ ُبحأ حبصلاب سيلغتلاف ءًاضرتعم
 .انيلإ بحأ رجفلاب رافسإلا :سانلا ضعب لاقو

 ركذو ءامهدحأب انذخأف 8 هللا لوسر نع نافلتخم ناثيدح يورو :لاق

 يل لاقو :لاق ءسانلاب قفرأ ناك هنأل ؛ هب انذخأ :لاقو جيدخ نب عفار ثيدح

 امهالوأ سيلغتلا نأل :تلق ؟سيلغتلا ىلإ ترص ملف نيفلتخم اناك نإ تيأرأ

 .ك# ينلا ننس لمجب امههبشأو .ثيدحلا لهأ دنع امهتبثأو هللا باتك ىنعمب

 ىلَع أوُظِفدَح ) :ىلاعت هللا لاق :تلق «كلذ ركذاف :لاق ملعلا لهأ دنع امهفرعأو

 يف ام لقأ ناكو .حبصلا اهنأ ىلإ انبهذف «ةيآلا ©« ْئَطَسْؤْلَأ ةوَّلّصلآَو ِتوَلّصلَ

 /ص ١2/ج .يعفاشلا دئسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص وهو .نسح هدانسإ ثيدحلا )١(

 16١. /مقرب

 /مقرب 219و45١/ص ء١/ج «يعفاشلا دئسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا حيحص ثيدحلا (0)

 1165 ١.

 .اهنع هللا يضر ةشئاع ىنعمب هيبش « ..هريغو تباث نب ديز ةدايزب ةلاسرلا يفو (')

 فيلا



 ملو «ةنسلا تّلد املف ؛هيلع ةظفاحماب انرمأ امم نوكت نأ يه نكت مل نإ حبصلا
 نأ انملع ,حبصلا يلصي نأ زاج دقف ًاضرتعم ناب اذإ رجفلا ّنأ دحأ فلتخي

 هللا لوسر لاقو ءاهرخؤم نم اهيلع ةظفاحملاب ىلوأ اهتقو لوأ يف ةالصلا يدؤم

 ؟لضفأ لامعألا يأ هو هللا لوسر لئسو ''' « هللا ناوضر تقولا لوأ» :8

 الو هللا ناوضر ىلع رثؤي ال 2 هللا لوسرو .'"'' اهتقو لوأ يف ةالصلا» :لاقف

 .ًائيش لامعألا لضفأ ىلع

 هللا ىلإ برقتلا دارأ ئرما يف ملعلا لهأ فلتخي مو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مدقمو - لغشلاو نايسنلا نم - نوّيمدآلا هنم ولخي ال ام ةردابم هلجعتي ,ءيشب

 ينب لامعأ ىلعأ نم ةمدقملا ةالصلا تناكو ءاهرخؤم نم ًانكمت اهيف ّدشأ ةالصلا
 .هانفصو امل اهب سيلغتلاب انرمأو ؛مدآ

 ؟امهتبثأ هيلإ تبهذ يذلا كثيدح نأ نيأف :لاق

 - مهنع هللا يضر - امهعم ثلاثو «تباث نب ديزو «ةشئاع ثيدح :تلق

 ,رافسإلاب هرمأ يف هدحو جيدخ نب عفار ثيدح نم تبثأ سيلغتلاب هلي ينلا نع

 .هريغ يف اهيلصيو تقو يف ةالص ىلصُ نأب رمأي ال كدي هللا لوسر نإف

 هللا رمأ نم انركذ ام اهالوأو ججحلا تبثأو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ...تاولصلا ىلع ةظفاحلاب

 :"” فلتخمب اندنع سيلو افلتخم دعي اممرخآهجو :ةلاسرلا

 ركب يبأ نع اهتقو لوأ يف رجفلا ةالص ميدقت نإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .يرعشألا ىسوم يبأو .دوعسم نباو ,بلاط يبأ نب يلعو .نامثعو ءرمعو
 .تبثم - مهيلع هللا ناوضر - مهريغو كلام نب سنأو

 .4 /مقرب 3185/ص ةلاسرلا ةيشاح رظناو .هل لصأ ال عوضوم ثيدحلا )١(

 :ظفلب ملسمو يراخبلا يف دروو ضعبلا دنع هتحص تحجرت نكلو .فيعض ثيدحلا (؟)
 .4 /مقرب قيلعتلا 2588 /ص «ةلاسرلا رظنا « اهتيقاوم ىلع ةالصلا»

 رصتخم يف درو امل ممتم اذهو ١89 - 2541١ /تاحفصلا ء« 4١١ - /99 /تارقفلا ةلاسرلا (*)
 .ةقباسلا ةرقفلا ثيدحلا فالتخا ىنزملا



 ةالصلا يف اولخد «نامثعو «رمعو «ركب ايأ نإف -_ رواحما :يأ - لاقف

 ؟ةءارقلا ةلاطإب .نيرفسم اهنم اوجرخو .نيسلغُم

 جورخلا يف ال لوخدلا يف تقولاو ءاهوزجوأو ةءارقلا اولاطأ دق :هل تلقف

 .ًاسْلْعُم 8 هللا لوسر جرخو أسْلْعُم لخد مهّلكو «ةالصلا نم

 :ةءارقلا زجويو ءارفسم جرخيو ءأرفسم اهيف لخادلا لخدي :تلقف ؛مهتفلاخو
 نع ثيداحألا يفو «ةءارقلا لوط نم هب تججتحا امو لوخدلا يف مهتفلاخف

 دعتفأ :(رواحملا :يأ) لاقف :- يعفاشلا - لاق ءاسلغُم اهنم جرخ هنأ مهضعب

 .ال :هل تلقف ؟ةشئاع ربخ فلاخي عفار ربخ

 ؟هقفاوي هجو يأبف :لاقف

 ربخأو «ةالصلا ميدقت ىلع سانلا ضح امل يَغ هللا لوسر نإ :تلقف

 :لاقف ءرخآلا رجفلا لبق اهمدقي نم نيبغارلا نم نوكي نأ لمتحا .اهيف لضفلاب

 .ًاضرتعم رخآلا رجفلا نيبتي ىتح : ينعي « رجفلاب اورفسأ»

 .؟كلذ ريغ ىنعم لمتحيفأ :لاق

 هيلع عقي ىنعم لكو «تلقو انلق ام نيب امو .تلق ام لمتحي ءمعن :تلق

 .رافسإلا مسا

 .؟انانعم نم ىلوأ مكانْعَم لعج امف :لاق

 .نارجف امه » :لاق مَع ينلا نأبو «ليوأتلا نم تفصو امب :تلقف

 ضرتعملا رجفلا اًمأو .همرحي الو ًائيش لحي الف ناحرسلا بنذ هلآك يذلا اًمأف
 .مايصلا دارأ نم ىلع :ىنعي .ثيدحلا '''« ماعطلا مّرحُيو ةالصلا لحيف

 هقيرط نم مكاحلا هجرخأ :يطويسلا لاقو ,ءيباحصب سيل اهيوار نأل ,ةلسرم هذه ةياورلا )١(

 .ةريثك ةحيحص ثيداحأ ىنعملا اذه يف درو نكلو ءالوصوم رباج نع
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 :''' (رطملا ف نيتالصلا نيب عمجلا) ف ءاج ام باب :ةروثأملا ننسلا

 نب ديز نع «سنأ نب كلام انريخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انثدح :"” لاق

 :لاق هلأ نينمؤملا مأ ةشئاع ىلوم سنوي يبأ نع .ميكح نب عاقعقلا نع ؛ملسأ
 ةيآلا هذه تغلب اذإ :تلاق ًافحصم اهل بتكأ نأ نينمؤملا َّمأ ةشئاع ينترمأ

 اهتغلب املف :لاق «ةيآلا © ْئَطَسْوْلا ةولّصلآَو ِتولّصلآ لَع اوظِفَح ) :يئذآف

 رصعلا ةالصو ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح) :ىلع تلمأف ؛اهتنذآ

 لوسر نم اهتعمس :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق «ةيآلا (نيتناق هللاوموقو

 .ثيدحلا "7 كني هللا

 4 يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف لصف :نآرقلا ماكحأ

 :'” تاولصلاو تاراهطلا

 انبهذف «ةيآلا © ئَطَسْؤْلَأ ةوَلّصلَاَو ) :ىلاعت هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 انرمأ امم نوكت نأ :يه نكت مل نإ ,حبصلا يف ام ّلقأ ناكو ؛حبصلا اهنأ ىلإ

 .هيلع ةظفاحلاب

 ىلوم سنوي يبأ ثيدح - هللا امهمحر ةلمرحو «ينزملا ةياور يف -ركذو

 ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح) :هيلع تلمأ اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع

 4 هللا لوسر نم اهتعمس :تلاق مث (رصعلا ةالصو ؛ىطسولا

 ةالصلا نأ ىلع لدي اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .رصعلا ةالص تسيل «ىطسولا

 نآرقلا ماكحأ رظناو 5 مقر ثيدح ١157 ص يواحطلا ةياور يعفاشلل / ةروثأملا ننسلا )١(

 .05/ص ءا/ج

 ينزملل مأ يواحطلل يه له بتاكلا ىلع لكشا امبرلف نئسلا يف وزع نودب :لاق تكرث (0)

 ... :لاق ينزملا انثدح اهنأ باتكلا بيترتو قايس نم برقألاو ءاذكه اهكرتف

 .يئاسنلاو ءيذمرتلاو .دواد وبأو (”5و 0) ملسم هجرخأ (9)

 .١1و 55 /ص .١/ج نآرقلا ماكحأ (:5)

 ١غ



 سابع نبا نع يورو ءيلع نع يوُرف # هللا لوسر باحصأ فلتخاو
 تباث نب ديز نع يورو ءبهذن اذه ىلإو حبصلا اهنأ :مهنع هللا يضر
 . ك8 ينلا نع ًاثيدح هيف يورو «رصعلا» :هريغ نعو «رهظلا» يراصنألا

 نع - ةلمرح ةياور - نئسلا باتك يف تأرقو :''' هللا همحر يقهيبلا لاق

 .ةيآلا © َنيِتبَق هلل أوُموقَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق هللا همحر ىعفاشلا

 :هّأ ىلإ بهذ ءًاقلطم تونقلاب بطوخ نم :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 :اذكه ناك اذإو كبك هللا ةعاط ىنعمل مايق :تونقلا نأ كلذو .ةالصلا ُْق مايق

 - ةالص يف ًامايق نوكي نأ هبشأ :اذكه ناك اذإو «ةءارق نع فك عضوم وهف

 .ٍةءارق ال ءاعدل

 .- ملعأ هللاو -
 يورو «ةالصلا يف هّلك مايقلا :تونقلا لمتحي دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 « تونقلا لوط :لاق ؟ةالصلا يأ :ليق» :امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع

 .كَك هللا ةعاط تونقلا :سوواط لاقو .ثيدحلا

 - هب يناعملا ىلوأ لوألا ىنعملا نم تفصو امو : هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .- ملعأ هللاو
 نأ- ملعأ هللاو - زجي مل ءضعب نود مايقلا ضعب تونقلا ناك املف : :لاق

 .ةءارقلا نود «ءاعدلل تونقلا نم .ةّئسلا هيلع تّلد ام الإ نوكي

 ةالصلا يف "'نيتناق «ةيآلا © َنيِتَف ِهَّلِي أوُموُقَو ) :ََك هللا لوق لمتحاو :لاق

 .ضعب نود اهضعب ينو ءاهّلك

 .80-ا/8 /ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ )١(

 ««تونقلا لوط» :لاق «ةالصلا لضفأ نع لئس ثيح ينلا لوق هنمو «مايقلا هلصأ :تونقلا (1)
 رهازلا رظنا «ةعاطلا :ًاضيأو .عوشخلا :ًاضيأ تونقلاو «مايقلا لوط دارأ «(44 )١/ ملسم هاور
 .2١7١/ص «يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف

 فيلحو



 هنع ظفحو ءاهضعب يف تونقلا كرت مث ةالصلا يف © هللا لوسر تنق املف

 تونقلا :تونقلا دارأ هّللا ناك نإ هنأ ىلع اذه لدو ؛ةصاخ حبصلا يف تونقلا

 .ًاصاخ هب دارأ امّنإف «ةالصلا يف

 لوط :تونقلا لوط لمتحاو «ةلزانلا يف تاولصلا يف نوكي نأ لمتحاو

 .""تاكسلا لمتحاو .هللا ةعاط :تونقلا لمتحاو ؛مايقلا

 هلأل :لاحم حبصلا يف تونقلا كرت يف صخرأ الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 كرت يف صخرأ مل ؛# هلوسر نمو هللا نم - ًابودنم - ًارايتخا ناك نإ
 نأ هيلع ناك كرات هكرت ولو .هكرت نّيبتي ال امم ناك :ًاضرف ناك نإو «رايتخالا

 .ءيش يف - طسوألا - سولجلا كرت ول هيلع كلذ نوكي امك «"'”وهسلل دجسي

 :دارأ :(تاكسلا لمتحا) :هلوق يف - هللا همحر يقهيبلا يأ - خيشلا لاق

 نوملكتي اوناك مهنأ» :مقرأ نب ديز نع انيور دقو «نييمدآلا مالك نع توكسلا

 :لاق «ةيآلا هذه تلزنف «« ةالصلا يف

 .توكسلاب انرمأو مالكلا نع انيهنف

 حبصلا ةالص سابع نبا انب ىلص :لاق هنأ يدراطعلا ءاجر يبأ نع انيورو

 ىأرل هيدي نيب الجر نأ ول ىتح هيدي عفرو «تنقف - ةرصبلا ىلع ريمأ وهو -
 اهركذ ىتلا ةالصلا هذه :لاقف ههجوب انيلع لبقأ ةالصلا ىضق املف ءهيّطْبِإ ضايب

 « َنيِتحَ هَل اوُموُقَو ئَطَسْولأ ةؤَلّصلاَو ِتوَلّصلآ ىلَع اوُطِفَح ) :هباتك يف دك هلل
 .ةيآلا

 نب نسحلا انربخأ ءرافصلا ليعامسإ انربخأ «يرابذورلا يلع وبأ انربخأ

 ءديز نب ملسمو «بهشألا وبأ انربخأ «مامت نب لهس انثدح .حمسلا نب لضفلا

 .« عوكرلا لبق» :لاقو .هركذف .ءاجر يبأ نع

 .نييمدآلا مالك نع توكسلا :يأ )1١(

 .وهسلا دوجسب ربجي ًابجاو كرت هربتعا :يآ (؟)
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 2” ( اَناَبْكُر وأ الاجر َمُتفِح َنِإَف ) : كو هللا لاق
 :"” (تاولصلاو نيتالصلا نيب عمجلل ةماقإلاو ناذألا) باب :مألا

 :لاق عيبرلا انريخأ

 «بئذ يبأ نبا نع .كيدف يبأ نبا ينربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 :لاق #4 يردخلا ديعس يبأ نع .ديعس يبأ نب .نمحرلا دبع نع ؛يربقملا نع
 ىتح ليللا نم "”يوُهي برغملا دعب ناك ىتح ةالصلا نع قدنخلا موي انسبح
 « اًيِزَح ايوَق هللا تاكو لاَدْلا َنِمْؤُمْلا هلأ ىتكو ) :ك5 هللا لوق كلذو ءانيفك
 ءاهالصف رهظلا ماقأف .هرمأف ًالالب 2 هللا لوسر اعدف «ةيآلا [10 :بازحألا]
 مث ,كلذك اهالصف رصعلا ماقأ مث ءاهتقو يف اهيلصي ناك امك ءاهتالص نسحأف
 .ًاضيأ كلذك اهالصف ءاشعلا ماقأ مث .كلذك اهالصف برغملا ماقأ

 « اناَبكُرْوأ الاَجرَق ) :فوخلا ةالص يف ىلاعت هللا لزني نأ لبق كلذو :لاق
 .ةيآلا

 عمج نم لك ّنأ ىلع ةلالد هيفو .ذخأن هلك اذهبو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 يفو «للوألل نذأو ءامهنم ةدحاو لكل ماقأ ءامهنم ىلوألا تقو يف «نيتالص نيب
 .تفصو امك اهتقو ريغ يف اهألص ةالص لك كلذكو «ناذأ الب ميقي ةرخآلا

 مُكَمْلَع امك هَل اوُرُكْذَأَف م ادإَف اناَبكْرْوألاَجرَف ْرُثْفِح ّنِإَف ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1) سعى عد
 .(؟8 :ةرقبلا] 6« تروُمَلعَت أوُوُكَت ْمَل ام

 /ص 2571/5 /ةرقفلاو .١181و١918 /ص .50ا/و5٠56 /نيترقفلا رظناو 85 /ص ا /ج «مألا )00

 .١١31/ص ةروثأملا نئنسلا رظناو "1:0 /ص دنسملا ينزملا رصتخم رظناو لو” و 747

 دبع .د / قيقحت مألا رظناو م”و "هوو ”:/ص ١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2١ /مقرب

 .19١؟5و١19/ص 27 /ج «بلطملا

 61757 /ص 0 /ج برعلا ناسل رظنا «ليللا نم ةدتمملا ةعاسلا :يوهلا 26)

1: 



 :"' (ةلبقلا ريغ لابقتسا امهيفزوجي نيذللا نيلاحلا) باب :(اضيأ) مألا
 ريغ لابقتسا امهيف زوجي ناذللا نالاحلا :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 1 َنِم أوُرُصْفَت نأ ٌحاتُج ْركَيَلَع سِيَلَف ضرألا ىف ٌمتَرَص اَذِإَو ) :ك5َ هلل لاق «ةلبقلا

 :لاق «[١٠؟-١١1 :ءاسنلا] ةيآلا 6 َكلَعُم مبتَم ميم ٌةَفِآَط َمُقَتلَف ) :هلوق ىلإ « ةزّلّصلآ

 ةالصلاب مهرمأ هنأ ىلع كلذ َلدف :”ةدلصلاب نيسورحم نيفئاخ هللا مهرمأف
 .ةلبقلا نم اهل مههجو ىتلا ةهجلل

 « اًناَبكُر ) :ىلإ « ْئَطَسْوؤْل ةولّصلاَو ِتولّصلا ىلع أوظِْفنَح ) :َكَك هللا لاقو

 مهل نذأ يتلا لاحلا نأ ىلع ءًانابكرو ًالاجر اولصي نأ يف هصاخرإ لدف «ناتيآلا

 نأ اهيف مهرمأ ىتلا ىلوألا لاحلا ريغ ؛ فوخلا نم ًانابكرو ًالاجر اولصي ّنأب اهيف

 .. نافلتخم نيفوخلا ّنأ انملعف ءًاضعب مهضعب سرحي

 يضر رمع نب هللا دبع نأ ؛عفان نع .كلام انربخأ :ةّئسلا كلذ ىلع تّلدو

 صق مث ةفئاطو مامإلا مدقتي :لاق فوخلا ةالص نع لئس اذإ ناك امهنع هللا

 نم دشأ فوخ ناك نإف :ثيدحلا يف امهنع هللا ىضر رمع نبا لاقو .ثيدحلا

 .اهيلبقتسم ريغو ةلبقلا يلبقتسم ءًانابكرو ًالاجر اولص «كلذ
 هللا لوسر نع الإ كلذ ركذ هللا دبع ىرأ ام :عفان نع لاق :كلام لاق

 .ثيدحلا "” 8

 (*هيبأ نع ءملاس نع ءيرهزلا نع «بئذ يبأ نبا نع انربخأو

 .د /قيقحت مألا رظناو :45و10 /ص ء١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ؛.45/ص ء١/ج «مألا )١(

 .118و7 ١7 /ص 23 /ج «بلطملا دبع

 .ًاضعب مكضعب سرحي :يأ (؟)

 ”18/ص «١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا هتاياور عيمجم حيحص ثيدحلا (9*)

 .١٠01-508/مقرب "49و

 لثم هلي ينلا نع .هيبأ نع هتلمكتو «بئذ يبأ نبا نع «لجر انربخأ ظفلب ثيدحلا درو 2

 يعلا ءافش رظنا حيحص ثيدحلاو م يلا نع :عوفرم هنأو «هيبأ نع هنأ كشي ملو ىانعم

 :وه مهبملا لجرلا نأ حجارلاو 6١١ /مقرب 3:5 //ص «١/ج ءيعفاشلا دنسم قيقحتب

 .كيدف يبأ نبا وأ غئاصلا عفان نب هللادبع

 فلاحا



 الإ ةلبقلا ريغ لابقتسا «ةبوتكم ةالص يف زوجي الو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 وئدو "اههبشأ امو ةفياسملا دنع كلذو ءنيملسملا ىلع ودعلا لالطإ دنع

 انابكر وأ ًالاجر تقولا كلذ يف ةالصلا اوّلصي نأ زوجيف .فحزلا نم فحزلا

 ؛نوردقي ثيح - ةلبقلا - ىلبقتسم اوّلص الإو «ةلبقلا لابقتسا ىلع اوردق نإف

 ةالصلا ددع نم نوصقني الو «مميت الو ءوضو ريغ ىلع اولصي نأ «نيلاحلا

 .عابس مأ ءيغب لهأ مأ ءصوصل مأ «رافكأ مهيلع ّلطأ ودع يأ ءاوسو ...ًائيش

 .هفالتإ فاخي كلذ لك ّنأل ؛ لبإ لوحف مأ

 :"' (فوخلا ةالص 4 مامإلا بوني ام) باب :(اضيأ) مألا

 نيهجوب فوخلا ةالص يف ىلاعتو كرابت هللا نذأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :امهدحأ

 ْمُهَل َتْمَقَأَف َمِيِف تنك اَذِإَو ) :َكك هللا لوق وهو ىندألا فوخلا :امهدحأ

 .[١٠؟ :ءاسنلا] ةيآلا 6 ةرَلَّصلَا

 ْمثفِح ّْنِإَف ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق وهو هنم َّدشأ يذلا فوخلا :يناثلاو

 زجي مل ءامهقارتفا ىلع ةّئسلا تلدو ءامهنيب قّرف املف «ةيآلا © اَناَبكُر وأ الاَجرَف

 نيلاحلا قارتف ال امهنيب قّرف هللا ْنأل ؛ - ملعأ ىلاعت هللاو - امهنيب قيرفتلا الإ
 ."' امهيف

 .هبرق وأ .فيسلاب لاتقلا يف ودعلا عم ماحتلالا :ةفياسملا )١(

 ..117 /ص 7 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 1١6, /ص .31/ج «مألا (؟)

 اَمُكَدَنَآ اوُرُكْذَأَف يأ آَذِإَف ) :ىلاعت هلوق يف 21417 /ص ءيعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظنا ()

 .ةيآلا « مُكَمْلَع

 فدو



 : '” فوخلا ةالص نم يناثلا هجولا :(اضيا) مألا

 ِتوَلّصلأ ىَلَع اوُظِفنَح ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ناكف «ناتيآلا « اناَْكُرَوأ الاَجِرَف َمتَفِح َّنِإَف © َنيِتَِق هِي وُموُقَو ئَطَسُوْلأ ةولّصلَو

 نذأ ىتلا لاحلا نأ «ةيآلا © اَناَبُكُر ْوَأ الاجرف ْمُتْفِح َنِإَف ] :كك هللا باتك يف أنَ

 «ةفئاطب يّلصي كي هيبن اهب رمأ ىتلا لاحلا ريغ ءانابكر وأ الاجر اوّلصي نأ اهيف مهل

 فوخ يف الإ ًانابكر وأ الاجر اوّلِصي نأب مهل نذؤي ال :هئأل انّيب ناكف «ةفئاطب مث
 .ةفئاطب مث ةفئاطب يّلصي نأب هيف مهرمأ يذلا فوخلا نم دشأ

 :"' (سمخلا الإ ضرف الو ةلبقلا لابقتسا) باب :ينزملا رصتخم

 الو «ةلفان الو «.ةضيرف ةالص دحأل روجي الو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؛هتيؤر ىلع ردقي ناك ام مارح لا تيبلا ىلإ ًاهجوتم الإ «ةزانج الو ,نآرق دوجس

 :نيتلاح يف الإ

 نع يورو ءءاوس هريصقو رفسلا ليوطو ءابكار رفسلا يف ةلفانلا :امهادحإ
 ءرفسلا يف هتلحار ىلع يلصي ناك هِي هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نبا

 ىلع رتوي ناك 4 ًايلع ّنأو ءريعبلا ىلع رتوي ناك كي هلأو .هب تهجوت امنيأ
 .ةلحارلا

 يبنلا لاقف .اهريغ يلع له :لاق نيح يبارعألل # يبنلا لوقل سمخلا الإ ضرف

 0 عّوطت نأ الإ » :

 « اناَبُكُر وأ الاَجرَف ْمُتْفِح َنِإَف ) :كك هللا لوقل فوخلا ةدش :ةيناثلا ةلاحلا
 .ةيآلا

 .477” /ص «؟ /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2155 /ص ء١/ج «مألا )١(

 .17/ص «ينزملا رصتخم )0
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 الف «"'' اهيلبقتسم ريغو ةلبقلا ىلبقتسم :امهنع هللا ىضر رمع نبا لاق

 ناك نإو ؛باوصلابف ًانياعم ناك نإ تيبلا ىلإ الإ نيتلاحلا نيتاه ريغ يف ىّلِصُي
 ."'' ةلبقلا ةهج باوص ىلع لئالدلاب داهتجالابف ًابّيغم

 ("” خوسنملاو خسانلا نمرخآ هجو :ةلاسرلا

 نع مهسبح يف يردخلا ديعس يبأ ثيدح ركذ دعب :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ثيدحلا ؛قدنخلا موي ةالصلا

 لزني نأ لبق تناك ءقدنخلا ماع كلي ينلا ةالص نأ ديعس وبأ ىكح املف

 ةالص لصي مل هنأ ىلع انللدتسا «ةيآلا 4 اَناَبْكُر وأ الاَجِرَف ١ :فوخلا ةالص يف

 جرخ ىتح تاولصلا ريخأت ىكحو ءديعس وبأ اهرضح ذإ ءاهدعب الإ فوخلا
 .فوخلا ةالص لوزن لبق كلذ نأ ىكحو ءاهتماع تقو نم

 نإ تقولا نع أدبأ لاحب فوخلا ةالص رخؤت الف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىّلصت نكلو «هريغ الو فوخب ءرفسلا يف عمجلا تقو نع وأ ءرضح يف تناك
 .ك# هللا لوسر ىّلص امك

 9 ( مهجورة يِص أ َنوُرَذَيو كني روفَوتُيَنِلاَو) : كيو هللا لاق

 : (ةجوزلل ةيصولا) باب :مألا
 َتَرْوُفَوَعُي َنيِذّلاَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأ «ةجوزلا ضرف ناكو .ةيآلا ( مهجزأْل ٌةّيِصَو اَجَوْزَأ َنوُرَذَيَو مكس

 .ةيآلا « اناَبكر وأ الاَجرَف مّتْفِح ْنِإَف ) :ىلاعت هلوق يف 0197 /ص«يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظنا (1)

 .١153و ١١55 //ص 7594- 5"7ا/ /تارقفلا ةلاسرلا رظناو (؟)

 .144 و 1417 /ص 51/1 و 51/0 /ناترقفلا ةلاسرلا (9)

 نإ جارِ ٍلْوَحْلأ ىلإ اتم مهجوزأل ةَّيِصَو جوز َنوُرَذَيو مكب ترؤفَوَتُي َنيِذَْو ) :ةلماك ةيآلا (:)

 1 :ةرقبلا] ( كح ُريِزَع ُهَلَو يفوُرْعَم نم كر وسفن ف تكف ام فْوُكِيَلَع َحاَنُج الف َنْجَرَع
 .71١1و 7١١ /ص ءه /ج ؛بلطملا دبع.د /قيقحت مألا رظناو .44 /ص «4 /ج «مألا (0)
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 ,ةقفنلا :عاتملا نأ ًافالخ دحأ نع ظفحأ ملو .لوحلا ىلإ عاتمب جوزلا اه يصوي

 مث (© ٍجاَرْخِإ َريَغ ) :لاقف ىنكسلا ال تبثو ؛لوحلا ىلإ ةوسكلاو .ىنكسلاو

 6 ٍفوُرْعَم نم برهِسفنَأ ف رف اَم ىف ْمُكيَلَع َحاَبُج اَلَف َنَجَرَح َنِإَف ) :لاق
 نكرت نهنأل ؛ جاوزألا ىلع حانج الف نجرخ نإ نهلآ ىلع نآرقلا ٌلدف «ةيآلا

 هيف اهقح تكرتف ًاضرف ال ىنكسلا ناك اذإ زيزعلا باتكلا ّلدو .نل ضرف ام
 جرخي مل .هل عونمم ريغ هقح كرت نم ّنأ ءًاجرح جوزلا ىلع ىلاعت هللا لعجي ملو

 .هيلع قحلا نم

 اهجوز اهنع ىفوتملا ةقفن نأ ,ملعلا لهأ نم ىضرأ نمع تظفح مث

 .ثيراوملا ةيآب خوسنم ًالوح اهتوسكو

 () ةافولا ةدع :(اضيأ) مألا

 نع تظفح :لاق 565 ) ( يب ٍلْوَحْلأ ىلإ اتم مهجر ٌيِصَو اج
 «ثيراوملا ةيآ لوزن لبق تلزن ةيآلا هذه ّنأ «نآرقلاب ملعلا لهأ نم دحاو ريغ

 يكحأ ام - ركذي اميف - ضعب ىلع ديزي مهضعب نأ تظفحو .ةخوسنم اهثأو

 ناكو «هب هوحضوأ امم رثكأب هضعب تحضوأ دق تنك نإو ٠ .مهطوق يناعم نم

 ةأرملا ة هيص و نأو .نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا عم تلزن اهنأ ىلإ بهذي مهضعب

 لمهأ ىلع رظح دق دق نأو ءاهنكسو اهتوسكو اهتقفث كلذو ةنس عاتمب ةدودحم

 هثراو الو اهجوز جرحي ملو ءجرخت نأ اهيلع رظحي ملو ءاهجارخإ اهجوز

 اهثرو هّللا نأب .ةخوسنم ىنكسلاو .لوحلا ىلإ عاتملاب اه ةيصولا نأ مهبهذم ناكو

 .دلو هل ناك نإ نمُكلاو .دلو اهجوزل نكي مل نإ ؛عبُرلا

 .074-6505 /ص 23 /ج «بلطملا لبيع .د /قيقحت مألا رظناو ةقفو /ص 0 /ج «مألا قلد

 كرما



 :''' عامجإلاو ةّنسلا هيلع لدت يذلا خوسنملاو خسانلا :ةلاسرلا

 َنوُرَّذَيَو حكنِم َْوْفَوَتُي َنيِذّلاَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 امهدعب ُثرَو نمو «نيدلاولا ثاريم هللا لزناف «ةيآلا 4 مهجوْرَأَ ٌةيِصَو جوز

 .اهجوز نم ةجوزلاو .هتجوز نم جوزلا ثاريمو «نيبرقألا نم امهعمو

 :نآل نيتلمتحم ناتيآلا تناكف

 عم ثاريملاو .جورلل ةيصولاو «نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا اتيت "') ١-

 .اياصولاو ثاريملاب نوذخايف ءاياصولا

 .اياصولل ةخسان ثيراوملا نوكت نأب ةلمتحمو - ١

 نم ةلالدلا بلط ملعلا لهأ ىلع ناك ءانفصو ام ناتيآلا تلمتحا املف

 نإف هللا لوسر ةّنس يف هوبلط هللا باتك يف ًاّصن هودجي مل امف هللا باتك

 .هتعاط نم ضرتفا امب .هولبق هللا نعف هللا لوسر نع اولبق امف هودجو

 شيرق نم «يزاغملاب ملعلا لهأ نم هنع انظفح نمو ءايتفلا لهأ اندجوو

 لهأ نم اوقل نم هنع اوظفح نّمع هنورُثأيو ,ثيدحلا "” « رفاكب نمؤم لتقُي
 .يزاغملاب ملعلا

 دحاو لقن نم رمألا ضعب يف ىوقأ ناكو «ةماع نع ةماع لقن اذه ناكف

 .8"11- 1/ /تاحفصلا , 784-44 /تارقفلا ةلاسرلا (1)
 .حاضيإلل ينم ؟و١ ميقرتلا (؟)

 رظنا «يعفاشلا ركذ امك رتاوتم وه لب «بير الب حيحص هنأ :هيف لوقلا ةلمجو هجيرخت قبس ()

 .51/7 /مقرب « 41١ /ص ء١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش

"١ 



 " (ٍفوُمْعَمْلَا ْمدَكَم ِتَقُلَطُمِلِلَو ) : 36 هللا لاق

 (7 هيلع ىعادملاو يعدملا :مألا

 معزت ْمِل - انفلاخ نم ضعبل ًاأشقانم تلق - :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 « ٍفوُرْمَمْلاب ْمدَتَم ِتَقّلَطُملِلَو ) : هللا لاقو ؟ةعتملا يف ءاوس تاقلطملا ّنأ ةيآلاب

 .ةقلطم نود ةقلطم صخب مل

 ريغ اهنأ «ةيآلا ©« تريقتُمْلا لَع اقَح ) :ك هللا لوقب انللدتسا لاق
 .نوقتملا هب صخُي الو .مهريغو نيقتم لا ىلع وهف .بجاو لك نأ كلذو «ةبجاو

 20+ ,رونلاا © ّجُكلَتاَع ىِذَل ذا هلأ ٍلاَم نم مُهوُتاَءَو ): : كبك هلوق ريسفت : :(اضيأ) مألا

 :لاق عيبرلا انربخأ

 نبا نع ؛عفان نع .بويأ نع ءةقثلا انريخأ :لاق هّللا همحر يعفاشلا انربخأ

 ةسمخ هنع عضوو ءأفلأ نيئالثو ةسمخب هل ًادبع بتاك هلأ امهنع هللا يضر رمع

 .هموجن رخآ نم :لاق هبسحأ فالآ

 :كْبَك هللا لوق لثم يدنع - ملعأ ىلاعت هللاو - اذهو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام هنع عضي نأ ىلع بتاكملا دّيس ربجيف «ةيآلا ( ٍفوُرعَمْلآ ٌمََم تَقْلطُملِلَو )

 .هنم رثكأ ىلع رجي مل ناك ام ًائيش هنع عضو اذإو ءأئيش ةباتكلا هيلع دقع

 .[؟41 :ةرقبلا] « تريقكُمْلَا ىلع اًفَح ٍفوُيعَمْلاي ْمدَعَم تَقْلَطُمِْلَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 ُمََلَط نإ ْدكَيَلَع حاتُج ال ) :ىلاعت هللا لوق ريسفتو 100 /ص رظناو .١7/ص ءال /ج «مآلا (؟)

 « 8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 0785 :ةرقبلا] 6 ٌنهوُعْيَمَو ) :هلوق ىلإ © َءآَسِيلَ

 .ا/لالو ,7/صضص

 /ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 0714 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 7” /ص 8/ج ألا (5

 .718و 71417 /ص 9 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءا/١
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 '" ( ٌميِلَع ٌعيِمس هللا نأ أَوُمَلَعَآَو هلآ ٍلِيِبَس ىف اوُلِدَقَو ) : كو هللا لاق
 (؟44 :ةرقبلا)

 "' داهجلا ضرف لصأ :مألا

 .هترجه نم ةدم كك هللا لوسرل تضم املو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 .ددعلاب ةوق هللا نوع عم اهب مهل تثدح ههعابتاب ةعامج ىلع اهيف ىلاعت هللا معنأ

 ل ؛اضرغ ل ةحاإ ناك ذإ دعب ماها مهياع اع هلل ضرفف البت نكت |

 .ةيآلا ( ٌميِلَع عي نأ اَوُمَلَعآَو هلأ ٍليِبَس ىف اوُنَِقَو ) :ىلاعتو كرابت

 :" (داهجلا لصأ ضرف) ف لصف :نآرقلا ماكحأ
 ناك ذإ دعب .داهجلا مهيلع - َقْبك - هللا ضرفف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 يمس هلآ نأ اَوُمَلَعآَو هلأ ٍليِبَس ىف اوُلَِقَو ) :ىلاعتو كرابت لاقف ءاضرف ال ةحابإ

 .ةيآلا © ٌمميِلَع

 00 آش امي الإ دِملِع ْنِي ءْىَشِب َنوُطيِحُي اَلَو ) : و هللا لاق
 0 (ناسحتسالا لاطبإ) باتك :مألا

 ال نأ هباتك يف هقلخ عيمج - ىلاعت هللا - فّرعف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اَمي الإ َدِولِع ْنِي ءْىَشِب َنوُطيِحُي اَلَو ) :كك لاقف ...مهمّلع ام الإ مهل ملع

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 رصتخم رظناو .داهجلا ةيضرفب قلعتت ىرخأ تايآ ةيآلا هذه عم ركذو 215١ /ص «4 /ج مألا (؟)

 ."717و 755 /ص « /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «559 /ص «ينزملا

 .19و18/ص "؟ /ج «نآرقلا ماكحأ (9)

 يفاَم مهل يدك اَلَو دك مُدْحَأَت ال ”موُيقْلآ يآ وه الإ ةنلإ 5[ هلأ ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (5)

 ٍُهَقلَح انو ذويدنأ حقت انْ "نْذإِ الإ هن عَفَْي ىرلأ اَذ نَم 'ضرألا ىف اَمَو ٍتّومْكل

 ”تهظفِح ُمُدوُكي الو 7 ضررألاو تاَويَمَسلأ ُهُيِسِرُك َّعِسَو هاش اَمِب اَّلِإ ةدِمْلِع ْنْي ٍءْىَشِب َنوُطِيِحُي لَو

 ل :ةرقبلا] ( يظل لَلآَوُهَو

 ماكحأ رظناو 2486 /ص ء3ا/١ و 19١ /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو 544 /ص ءال/ج ألا (0)

 .08 /ص «9/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2٠١ /ص ١ /ج نآرقلا

 خر



 ًالآو هيلع راصتقالاب مهرمأو «ملعلا نم مهاتآ امب مهيلع ْنَم مث «ةيآلا « َءآَش

 .مهمّلع امب الإ هريغ اولوتي
 :('' سايقلا :ةلاسرلا

 يفو «ةلبقلا يف ْتفَلُك امم كل تفصو ام معن :تلق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ( َهآَس امي اَلِإ يِملِع ْنِّم ءْىَسِب َنوُطيِحُي اَلَو ) :كْ هللا لاق ءيريغ يفو ,يسفن
 .باسحلا عيرس وهو .همكحل بقعم ال .ءاش امكو ءءاش ام هملع نم مهاتآف «ةيآلا

 .'” (ىضم ام ىوس ةقرفتم تايآب) :ريسفتلا ف - يعفاشلا - هنعرثؤي ام :نآرقلا ماكحأ
 امهطابنتساب يهتشأ امف ,نيتيآ ةحرابلا تطبنتساو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ٍدَعَب ْنِم الإ | ٍعبَش نِم ام ام ألا دي ) :ىلاعت هللا لوق :"”ىلوألا ءاهيف امو ايندلا
 .ريثك اذه هللا باتك يفو «ةيآلا [* :سنوي] 6 ءِهِنْذِ

 ,ةيآلا ©« ِنْذِإب الإ دْهَدنِع ٌعَفْشَي ىلا اَذ نم ) :ىلاعت هللا لوق :ةيناثلاو

 .هللا نذإب الإ ءاعفشلا ُلّطَعَتَف

 (9 (رْقك ىِذَلاَتِهُبَف ) : كو هللا لاق
 هلمح ب مث ءاهب هماقمو نميلا ىلإ هجورخ ف ءاج ام) باب :يعفاشلا بقانم
 ,ةرظانملا نم نسحلا نب دمحم نيبو هنيب ىرج امو «نوراه ىلإ نميلا نم
 (هللا امهمحر

 اميف (يجاسلا ىبحي نب ايركز) باتك يف تأرقو :هّللا همحر يقهيبلا لاق

 مودق ةصق يف «يريبزلا ريمع نب بعصم نع «ليعامسإ نب دمحم نع مهثدح

 )١( /ناترقفلا ةلاسرلا ١737٠١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .480 /ص 1171و  2١/ص 5٠١.
 .181و١16 /ص 2” /ج «نآرقلا ماكحأ (؟)
 .حيضوتلل يلبق نم ةيناثلاو ىلوألا بيترتلا هيف

 ْذِإ كللُمْلا هلأ هنا نأ هير ىف مهر 3 ىلأ ىإَرَت َمَلَأ ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا ركذ (5)

 ِسْمّشلَأب أَي هللا كرإق ْمعِهَرَتِإ َلاَق ُثيِمَأَو يأ أكأ َلاَق تِبِمُيَو يحي فزأأ ن تن ْمحِهاَرْبِإ لاق

 .[؟0+ :ةرقبلا] © َنيِمِطّظلآ َمَرَقْلا ىِرَتي ال ُهَآَو َر فك ىلا َتِهبَف ٍبِرْغَمْلأ َنِم انبي ِتأَ ٍقِْشَمْلأ نِ
 .178- 1١١1/ص ١2/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (0)

 ين



 .ةكم ىلإ هعوجر مث ىلا همحر كلام مامإلا ىلإ هفالتخاو «ةنيدملا يعفاشلا

 نم ذخأي نأ كَرْثُي ملو .'"' لِمُح ىتح هب ىعس نم ةياعيمو «نميلا ىلإ هجورخو
 هعم ناكو .هب لصتاف نسحلا نب دمحم يقل ." ةّقرلا ىفآو املف «هرافظأو هرعش

 يف موي نسحلا نب دمحم سلجف .هبتك هل بتكف ًاقاَرو ىطعاف ءأرانيد نوتس
 مهيف لهو ؟نوئسحي شيإ :لوقيف ءزاجحلا لهأب يرزي لعجو «ةقرلا دجسم
 نإو ؛هيلع ملسو ءاجف هغلبف - ةيحان يف يعفاشلاو ؟ةلاسم نسحي دحأ
 ...عيبرلا نب لضفلا ةرضحب كلذو - همف يف لخديل هبراش

 ملعأف - هللا همحر ةفينح ابأ ينعي - مكبحاص اَمأ :هللا همحر يعفاشلا لاقف

 .نئسلاب مهلهجأو ءادبأ نوكي الو نكي مل امب سانلا
 امهنيب ىرج ام بتكي لضفلاو - ترثكأ دق :هل لاقف «لئاسم يف هرظانف

 ةالص يف لوقت ام :هّللا همحر يعفاشلا هل لاق نأ ذئموي امهنيب ىرج اميف ناكو -

 ؟لجرلا اهيَلصي فيك .فوخلا

 َمِهِف تنك اَذِإَو ) :َكْبَك هللا لاق ؛ ةخوسنم :هللا همحر نسحلا نب دمحم لاقف

 نيب نم هع هللا لوسر جرخ املف «ةيآلا 620 :ءاسنلا] © َةَوَلّصلَ ُمُهَّل َتَمَقَأف

 !فوخلا ةالص مهيلع بجت مل .مهرهظأ

 6 اهي مِيكرتَو َمهَرْهَطُ ُهَقَدَص ْمِطَومْأ نِم ْدْح ) :ىلاعت هللا لاق :يعفاشلا هل لاقف
 !مهيلع بجت مل مهرهظأ نيب نم لي هللا لوسر جرخ املف « ةيآلا ٠١[ :ةبوتلا]

 .مهيلع بجت لب الك :هللا همحر نسحلا نب دمحم لاق «هريغ هيف داز

 .هللا همحر ديشرلا نوراه ىلإ :يأ )١(

 ةنيدمو «(ةريزجلاب) تارفلا رهن ىلع ةيروس يف ةنيدم ءامهحتف عم فاقلاو ءارلا ديدشتب ةقّرلا (1)

 اهنع رسحني مث دملا مايأ اهيلع ءاملا طسبني واو بنج ىلإ ضرأ لك ىلع قلطتو «دادغب يبرغ

 ١١148. /ص «يدابآزوريفلل /طيحلا سوماقلا رظنا .بضنيو
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 نكمُي ال :يعفاشلا لاق مث ,مهيلع بجت لب الك :هللا همحر يعفاشلا لاقف
 رخآلا ناسل بهذي ىتح - ًالسرم ًايبن ناك نإو - أدحأ مّلكُي قلخلا نم ًادحأ
 .ةجحلاب ماق دق هنأ رادقألا يوذ دنع نيبتسي نأ كبسحم نكلو

 لاق « « ُتيِمَأَو -يخأ أكأ ) :هل لاق ثيح ميهاربإ بحاص ّنأ ىرت الآ
 لاق « « ِبرغَمْلا َنِم اي ِتأَف ٍقِرْشَمْلا َنِم ٍسْمَّشلأِب تي هللا ىرِإَف ) :ميهاربإ

 . ! (رفك ىِذّلأ َتِهْبَق ) :هللا

 ؟ملظ يذلا تهب كلذكو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 الأ «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف هللا امهمحر ديشرلا ىلإ عيبرلا نب لضفلا لخدو

 لجر :لاق ؟وه امو :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي كنيع هب رقت ًائيش كل لوقأ الأ ؟كرشبأ

 ٌرِسَف .مهنيب ىرج ام هيلع أرق ءاذك موق سلجم نم ناكو ءاذك ْنسَحُي عفاش لآ نم

 لبق اضّرلاب هملعأو «هنع تيضر دق يئأ هملعأ هيلإ جرا :لاقف ءنوراه كلذب

 ىلاعت هلل يعفاشلا ٌرخف :لاق هربخأف - لضفلا - جرخ مث :لاق ُهْلِص مث «ةلّصلا

 .كلذ لثمب كتلصو دقو «لامب نينمؤملا ريمأ كّلصو دقو :لاق مث ءأدجاس

 .ًارانيد نيسمحخ هاطعأف ؛هسأر رعش لخأف ماجاب هل همحر يعفاشلا اعدف :لاق

 ١" ( َنوقِفََت ُهْنِم َتيِبَخْلآ أوُمُمَيَت هيت لَو ) : و هللا لاق

 :''' (مهلاومأ نم اوطعي نأ سانلل لحي ام) باب :مألا

 َتيَِخْلآ اوُمْمَيَت اَلَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 هيلع مكل نم مكسفنأل هنوذخأت :- ملعأ هللاو - ىنعي .ةيآلا ©« َنوقِفََت ُهَنِ

 يكل انجَرْخَأ آمي َرْثَبَسَك ام ِتَبيَط ني اوُقنأ اوما نيل ايي ) :ىلاعت هللا لاق .ةلماك ةيآلا 01(

 هلآ نأ اَوُمَلَعََو هيف اوُصِمْفُت نأ آّلِإ هيِذِحاَعب مُتْسَلَو ٌنوقِفنت ُهْنِم َتِرَخْلَأ اوُمُمَيَت اَلَو "ضزألا َنْي

 .[159 :ةرقبلا] © ٌديِمَح ّنِنَغ

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو كل :٠ /ص 21 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .018/ص 2, /ج ءمألا )0

 .1417 /ص :7" /ج «بلطمل
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 - مكيلع ثبخ ام اوطعت ال : :ىينعي ٠ .مكسفنأل نوذخأت ال ام اوقفتت | ت الف .قح

 بّيَط مكدنعو - ملعأ هّللاو

 .اهرش نم ةقدص يطعي نأ ةقدص هيلع نم ىلع مارحف :هلل همر يعفاشلا لاق

 عيبرلا لاق

 الف قدَصْلا 7 اذإ 8 هلا لوسر لاق :لاق يلجبلا هللا دبع نب ريرج
 الو «نيعئاط هوفوي نأ :- ملعأ هللاو - ينعي .ثيدحلا '"' '« اضر نع الإ مكقرافي

 .قّدّصْلا رمأتو .مهرمأت اذهبف ؛مهيلع سيل ام مهلاومأ نم هوطعي نأ ال ؛هوولي .

 :"' (قرولا ةقدص) باب :ينزملارصتخم

 لجرلا يدؤيا نأ مارحو :(هّلل همحر يعفاشلا مالك اصِخلُم) ينزملا لاق

 متْسَلَو َن وقفت ُهْنِم َتيِبَحْلآ أوُمُمَيَت اَلَو ) :َك هللا لوقل :هلام رش نم ةاكزلا

 ام ةاكزلا يف يف اوطعت ال - ملعأ هللو - يعي ؛ةيآلا ( ف اوُصِيفَت نأ لإ هيِذحاَ

 .مكدنع بيطلا اوكرتتو .مكسفنأل هوذخأت نأ ثبخ

 7 ( َيِه اًمِعِنَف ِتَقَدَّصلآ أوُدَبُت نإ ) : كَ هللا لاق
 :'7 (هدلول لجرلا ةيطع) باب :ينزملا رصتخم

 يف ؛ماعطلاو ,لاملا ءاطعإ ىلع هؤانث لج هّللا دمح دقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 . ةيآلا © َىِه اًمِعِنَق ِتَقَدّصلآ أوُدَبَت نإ ) :لاقف ..امهب رمأو «ريخلا هوجو

 .101 /مقرب 2.45١ /ص ١2/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا 2غ(

 .«قرولا ةقدص باب) 1 14 /ٍص ؛يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظنأو 5 4 /ص «ينزملا رصتخ قفز

 َوُهَف ءاَرقفلا اَهوُتْؤَتَو اَهوُهَحَت نإَو "نه اًمِِيَف ٍتقَدّصلأ أوُدَبُ نإ ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا ()
 6 ام «ص

 .[؟١1 :ةرقبلا] 6 ٌرميَح َنوُلَمْعَت اَمب ُهّللأَو وُكِتاَنِيَس نْي مُكدَع ٌرْيَكُيَو مكلَررَخ

 .18١1١/ص «ثيدحلا فالتخا رظناو .0194/ ص «ينزملا رصتخم قد

 «ةرقبلا ةروس نم ١ا/ال /ةيآلا ريسفت رظنا «قافنإلا ىلع ضحلاب قلعتت ىرخأ تايآ ركذو (0)
 .7 18 /ص ١2/ج ؛يقهيبلل / يعفاشلا بقانم رظناو

1: 



 27 ( َرُهنَدَه كَلَيَلَع َسْيَل ) : كو هللا لاق
 ام ىوس ةقرفتم تايآ #) ريسفتلا #4 - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 قفز
) : 

 ٠١١[ :ةدئاملا] © َْمُكَسْفنأ َمُكَيَلَع ) :َكَْق هلوق يف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 :كك هلوق لثمو «ةيآلا « َمُهِلَدَه كَلْيَلَع َسْيَل ) :ىلاعت هلوق لثم اذه :لاق «ةيآلا

 لثمو .ةيآلا 14١[ :ءاسلا] © ريغ شيِدَح ىف أوضوُنحت َْمَح َمُهَعَم أوُدْعَقَت الق )
 ."' ظافلأ ىلع نآرقلا يف اذه

 عيبه َلَحأَو وبلا لقِم ُعَيَْلآ مَنِ أولا مهن َكِلَذ ) : 35 هللا لاق
 '؛" © أوبر َمرَحَو

 :' (عويبلا) باتك :مألا

 اق عيبرلا انربخأ

 ْنِب اوُقِفََت اَمَو ٌءآَشَِي نم ىِدْهَي هللا ٌنِكَلَو ْرُهْنَدَه كَلْيَلَع َسْيَل ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا )١(

 ل ٌمدأَو ْمُكِتَلِإ َفَوُي ريح ْنِي اوُقِفُش اَمَو هلآ جو آقتتأ الإ وُقِفص اَمَو َمُكِسشَأيف رْبَح
 .[7177 :ةرقبلا] ©« َتروُمَلَظُت

 85١و185/ص 5؟/ج نآرقلا ماكحأ (؟)
 .١/مقرب ةيشاحلا ١87 /ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظنا «نايبلا يف فانصأو «ريبعتلا يف ناولأ ىلع يأ ()

 ةطصختي ىذأ من انك لإ نوم لات دوللي تأ ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك ةيآلا (4)
 ورم »ع« ب
 نَمَف اويل وَحَو غب هلأ َّلَحأَو اذن لكم عيبا اَمْنِإ اَّلاَق ْمُهئَأِب َكِلَذ َسَمْلَ َنِم ٌنَطَيْنَل

 ٍه را ْبَحْصُأ كِل َداَع ََمَو هلأ ىلإ َةٌةُرمأَو فَلَس اَم َُلَف ئَهَتنَف ير نِم ةَظِعْوَم دهَءاَج

 .[308 :ةرقبلا] © تروُدِلَخ انييف
 دبع .د /قيقحت مألا رظناو .170 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2” /ص ا“ /ج ألا (5)

 .هو ؛/ص «4 /ج «بلطملا



 مكلومأ اَوْلَكَأَت ال ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 ةيآلا [14 :ءاسلا] © ْمُكِي ضاَرَت نع رت تروكت نأ َّلِإ ٍلِطَبْلاِب مكَنتَب

 .ةبآلا 0 أوُبرلَآ َمّرَحَو َعيبْلا هللا َّلَحَأَو / :ىلاعت هللا لاقو

 لدي امب «هباتك نم عضوم ريغ يف عيبلا هللا ركذو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :نيينعم «عيبلا كك هللا لالحإ لمتحاف ؛هتحابإ ىلع

 اميف رمألا '''”يزئاج «ناعيابتملا هعيابت عيب لك لحأ نوكي نأ :امهدحأ

 .هيناعم رهظأ اذهو ءامهنم ضارت نع هاعيابت

 .# هللا لوسر هنع هني مل ام ناك اذإ عيبلا لحأ كك هللا نوكي نأ :يناثلاو

 اهضرف هللا مكحأ ىتلا لمجلا نم اذه نوكيف .دارأ ام ىنعم َكَْك هللا نع نيبملا

 نّيبف ءصاخلا هب دارأ يذلا ماعلا نم وأ «هيبن ناسل ىلع يه فيك نيبو «هباتكب

 ماعلا نم وأ ءامهيف الخاد نوكي وأ ,مّرح امو هنم هلالحإب ديرأ ام ك# هللا لوسر

 .هانعم يف امو .هنم كي هيبن ناسل ىلع مّرح ام الإ هحابأ يذلا

 .نيعيابتملا اضرب تناك اذإ حابم اهلك عويبلا لصاف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام ىنعم يف ناك امو ءاهنم كي هللا لوسر ىهن ام الإ اعيابت اميف رمألا يزئاجلا
 قراف امو .هنع يهنملا ىنعملا يف لخاد .هنذإب مّرحم كلي هللا لوسر هنع ىهن

 .هّللا باتك يف عيبلا ةحابإ نم انفصو امب هانحبأ كلذ

 ."” (ضورعلا عيب) : باب :(اضيأ) مألا
 2 أوبر َمّرَحَو َعيبْلا ُهّللا َلَحَأَو ) :ىلاعت هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نع ةَرتَجَت تروكت نأ هَل ٍلِطَبْلاِب مكَنَيَب مكلاوم أ اَرْلُكَأَت ال ) :لاقو هتيآلا

 .- ملعأ هللاو - رمألا يزئاج :مألا يف تدرو امك سيلو ءرمألا ازئاج :باوصلا لعل )١(
 ثيدحلا فالتخا - ينزملا رصتخمو "0 /ص .ثيدحلا فالتخا رظناو 275/ص «” /ج .مألا )١(

 «4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء.عوضوملا لوح ةديج ةشقانم اهيفف 180 ص

 .58و "ا//ص
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 ,ةدايزلا نم زئاج نيعيابتملا نم ضارت نع ناك عيب لكف «ةيآلا 4 ْمُكَنَي ٍضاَرَت

 هديب ادي قرولاو بهذلا الإ 8 هللا لوسر همّرح أعبب الإ «عويبلا عيمج يف
 زوجي الف ءاوبرشو نويمدآلا لكأ ام لكف .لوكأملا ىنعم ف بورشملاو .لوكأملاو

 اليك ناك نإو «نزوف انزو ناك نإ «لثمب ًالثم الإ هفنص نم ءيش هنم عابي نأ
 نأ لبق اقرفت نإف .لوكأملا عيمجو قرّولاو بهذلا كلذ يف ءاوسو ءديب أدي ؛ليكف

 .امهنيب عيبلا دسف اضباقتي

 :" (عويبلا #2 ةداهشلا) باب :(اضيأ) مألا

 قيفوتلا لأسأ هايإو ملعأ هللاو _ هبشي يذلا نإ : هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام ىلع َلد ام :لاق نإف .داّهْنشإلا كرت نم جرخي ءأمتح ال «ةلالد نوكي نأ -

 نأ ركذف «ةيآلا © أَي َمّرَحَو َعَيَبْلآ هلآ َلَحأَو ) :َكِق هللا لاق :ليق ؟تفصو

 .ةنيب هعم ركذي ملو ؛لالح عيبلا

 :"* (بصغلا) :(اضيأ) مألا

 ُلَمِم ُعيَبْلأ امن اَولاَق َمُهَنَأِب َكِلاَذ ) :ىلاعت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 فلاخ .نيملسملا نم ًادحأ ملعأ ملف «ةيآلا 4 وير َموَحَو َعيبْلآ هلل َلَحأَو أ وَبرل

 نإَف ءثاريملا الإ هكلمي نأ ءاشي نأ آلأ ًائيش كلمي نأ دحأ ىلع نوكي ال هنأ يف

 الأ ءاوّبأ وأ اوؤاش .هايإ مهثّرو [نم] ىلإ اوتام اذإ .ءايحألا ْكْلِم لقن كبك هلا

 ل ءأئيش كلم وأ .هيلع قّدصت وأ هل بهو وأ .هل يصوأ ول لجرلا ّنأ ىرت

 آلآ ين ءاوفلتخا نيملسملا نم ًادحأ ملعأ ملو ءءاشي نأ الإ هكلمي نأ هيلع نكي

 نأ :ةرابع اهيفو . ١755 و ١١5 /ص 3/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 48 /ص ا" /ج ألا 20غ(

 مألا رظناو فالعأ درو ام حضوت يهو ...هل امثح ال ةلالد عيبلا يف داهشإلاب .هرمأ نوكي

 .18 /ص «4 /ج ؛بلطملا دبع .د / قيقحت

 .7١6/ص «4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقفحت مألا رظناو 2715 /ص 3ث /ج ألا فز

 تو



 وأ ؛«ةبه وأ «عيبب .هسفن وه هايإ هجارخإب الإ هيدي نم ملسملا كلاملا كلم جرخي

 .هريغ لعف ال هلعف اذه لكو «هلام يف عابيف .همزل نيد وأ ءقتع وأ .كلذ ريغ

 00 ءاضيبلا ضرألا ءارك :(اضيأ) مألا

 ءرجشلاو ضرألا نود ةرمثلاب ضرألا ىراكت ولو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 م .اهعيب لحي مل '"تناك نإو ءاهب ءاركلا زاج ءاهعيب لح دق ةرمثلا تناك نإف

 ٍلِطَبْلاِب مُكحَتْبَب مكلاومأ اَوْلَكَأَت ال ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق ءاهب ءاركلا لحي

 َكِلاَذ ) :َكْب لاقو «ةيآلا "” [؟8 :ءاسنلا] 4 ْمُكَدِه ِضاَرَت نع َةَرَجخ جروُكت نأ كلِ
2 

 تناكف «ةيآلا « أر ْمّرَحَو َعيَبْلا هَ ُلَحأَو أوُبْرلأ لقِ ُعيَبْل اَمْنِإ اَوّلاَق ْمُهتَأِ

 وأ .# هللا لوسر نم ةلالد نوكت نأ الإ .هلك عيبلا لالحإ ىلع نيتقلطم ناتيآلا

 عيب ميرحت صخت هللا دارأ ام ىنعم اولهجي نأ نكمي ال نيذلا «نيملسملا عامجإ يف

 هللا دارأ ام ىنعم َكَْبَك هللا نع نيبملا هنأل ؛ هيف نق ينلا لوق ىلإ ريصنف «عيب نود

 .دقنلا يف لضافتلا :امهدحأ

 .اهلك ةئيسنلا :رخآلاو

 :' هيلإ ىحوأ ام عابتا هلوسر ىلع هضرف نم هقلخل هللا نابأ ام :ةلاسرلا

 لصأ اهو الإ طق ةّئُس نسي مل :- لاق نم مهنمو - هللا همحر يعفاشلا لاق

 ضرف ةلمح لصأ ىلع ءاهلمعو ةالصلا ددع نييبتل هتنس تناك امك .؛باتكلا يف

 ال ) :لاق هللا نأل ؛عئارشلا نم اهريغو عويبلا نم نس ام كلذكو «ةالصلا

 .ا/ /ص 4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 35 /ص ؛/ج مألا )١(

 .اهعيب لحي مل ةرمثلا تناك نإو :يأ (؟)

 .ةرقبلا ةروس نم 88 /ةيآلا عم سابتلا اهلعلو «واولا ةدايزب ةيآلا تركذ دق 4رفإ

 .5 و 17 /ص .”:06-*:7 /ةرقفلا ةلاسرلا (:)

 فرح



 « روص وهياص « ا اك ىلا

 َعيَبْلا هلا َلَحأَو ) :لاقو «ةيآلا 4 :ءاسلا] © ٍلِطَبْلاِب مُكَنَيَب مُكَلَومُأ أوُلَُكَأَت

 .ةالصلا نّيِب امك هللا نع هيف َنّيَب امئإف مّرَحو لحأ امف «ةيآلا 6 ْأوَبَرلآ َمّرَحَو

 .هللا ضرفب هّيتس تتبثأف .هللا ةلاسر هب هتءاج لب :لاق نم مهنمو

 يقلأ يذلا :ةمكحلا هّتسو ءنَسس ام لك '''هعوُر يف يقلأ :لاق نم مهنمو

 .هّننس هعوُر يف يقلأ ام ناكف هللا نع هعوُر يف

 :"" خوسنملاو خسانلا ءادتبا :(اضيأ) ةلاسرلا

 ؟نآرقلاب ةّنسلا خسنت له :لئاق لاق نإف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 هتنس نأ نيبت «ةنس هيف كْأ# ينلل تناك «نآرقلاب ةنسلا تخسن ول :لبق

 خسنُي ءيشلا ّنأب ,سانلا ىلع ةجحلا موقت ىتح «ةرخآلا هتنسب ةخوسنم ىلوألا

 هعضوم نم تفصو امف :"' تلق ؟لوقت ام ىلع ليلدلا ام :لئاق لاق نإف
 يباتك يف تفصو امئ ءأّماعو ًاصاخ .هضئارفب دارأ ام ىنعم هللا نع ةنابإلا نم
 نسل ًامكح لاق امب هللا خسن ولو «هللا مكحب الإ ءيشب ًادبأ لوقي ال هلأ. :*' اذه
 - خسن مث 8 هللا لوسر نس دق :لاقي نأ زاج ولو ةّنْم هخسن اميف هللا لوسر

 اميف لاقي نأ زاج .ةخسانلا ةنسلا هللا لوسر نع رثؤي الو .نآرقلاب هتنس - هلل

 لزني نأ لبق اهمّرح نوكي نأ لمتحي دق ؛ اهّلك عويبلا نم ك# هللا لوسر مّرَح

 .ةيآلا « أؤّيَرلآ مّرَحَو َعيَبْلآ هللا َلَحَأَو ) :هيلع

 طيسولا مجعملاو 470 /ص .طيحملا سوماقلا رظنا ءلقعلا وأ ,نهذلا وأ .بلقلا :عورلا )١(

 387 /ص

 1١١١91١١١. /ص "579-80 /تارقفلا ةلاسرلا (؟)

 .باوجلا ءدب ةرورضل ىنم تديز (0)

 .ةلاسرلا باتك يآ (4)

 ترحب



 هب دارأ امّنِإ هّنأ ىلع ةّنسلا تلد يذلا صوصنملا ضرفلا :(اضيأ) ةلاسرلا

 :) صاخلا

 ُلَمِم ٌعَيَبْلا اَمْنِإ أَولاَق َمُهئَأِب َكِلاَذ ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © أوبر َمّرَحَو َعَيَبْلآ هَل َلَحَأَو ”اوبرلا

 بهذلا لثم «تمّرُحَف ناعيابتملا اهب ىضارت عويب نع 28 هللا لوسر ىهنو

 امو «ةئيسن رخآلاو دقن امهدحأو .قرّولاب بهذلا لثمو «لثمب ًالثم الإ بهذلاب

 .يرتشملا الو عئابلا هلهجي ّرمأ الو «ةرطاخت هب عيابتلا يف سيل امم ءاذه ىنعم يف ناك

 نود هنم مَّرَحُي مل ام عيبلا لالحإب دارأ هؤانث لج هللا نأ ىلع ةّئسلا تلدف

 .كَلف هيبن ناسل ىلع مرح ام

 عابي دبعلا :اهنم «"' ًاننس اذه ىوس عويبلا يف © هللا لوسرل تناك مث

 .هنامضب جارخلا هلو .هذر يرتشمللف «بيعب ّيرتشملا عئ ئابلا سد دقو

 .عاتبملا طرتشي ب نأ الإ عئابلل هلامف لام هلو ًادبع عاب نم نأ :اهنمو

 مزل «عاتبملا طرتشي نأ الإ عئابلل اهرمثف ءَْسرْبَأ دق ًالخن عاب نم :اهنمو
 .هرمأ ىلإ ءاهتنالا نم هللا مهمزلأ امب ءاهب ذخألا سانلا

 :"" (ثيداحألا ف للعلا) باب :(اضيأ) ةلاسرلا
 َمّرَحَو و َعِيَبْلآ هللا َّلَحأَو ) :ىلاعت هللا لوق هل تركذو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 رت سرا رش ءم . هع عيد . 2 0000

 توت نأ ّلِإ لِطَبْلاِب مُكَتَبَب مكلومأ اَوَلكأت ال ) :هلوقو ةيآلا © أؤّبَرلأ

 :اهنم ءًاعويب 6 هللا لوسر مرح مث «ةيآلا [1 :ءاسنلا] © َمُكَبِم ِضاَرَت نع ٌةَر

 58١ - 446. ص/"/١1 - ١0/0. /تارقفلا ةلاسرلا )١(

 باتك ققحم حجر امك «ةذاش ةغل يف بوصنم ناكل ناث لوعفم اهنأ حج رألا ىلع ًائئس تبصن ةرفإ

 .شماحلاب 705١و /ص .رظنا هللا همحر ركاش دمحم دمحأ خيشلا ةلاسرلا

 .777 /ص .5145- 5545 /تارقفلا ةلاسرلا فرق

 تروا



 قف هللا لوسر ميرحتب نوملسملا اهمرحف ءاهريغو لجأ ىلإ مهاردلاب ريئاندلا

 .هللا باتكل ًافالخ هريغ الو اذه سيلف

 .رصخأو هنم عمجأب اذه ىنعم يل َدُحَف :لاق

 « ار َمَرَحَو َعيَبْلآ هلأ َلَحأَو ) :لاقف هرمأ عابتا هقلخ ىلع ضرفو ءهنع ةنابإلا
 وأ هباتك يف هنع هللا ىهن ام ريغ ىلع ناك اذإ عيبلا هللا لحأ :ىنعي امئإف «ةيآلا

 .# هيبن ناسل ىلع

 .ةيآلا © ْأوّيَرلَآ ٌمّرَحَو َعِيَبْل هلأ َلَحأَو ) :تلزنأ املف ليزنتلا لبق اهمرح انإ
 .ًالالح تناك

 ؟يبرث مأ يضقتأ :لوقيف َلِحَيْف نيّدلا لجرلا ىلع لجرلل نوكي نأ :ابّرلاو
 .ةريثك اذهل هابشأو .هلام يف هديزيو هنع ٌرخؤيف

 لهج لوقلا اذهو 8# هللا لوسر نئس ةماعل ًالّطعُم ناك ءاذه لاق نمف

 .لجأ :لاق .هلاق نم

 ريسفتب هللا همحر يعفاشلا ةفرعم ىلع هب ٌلدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 :("' (هلوزن ببسو ؛هيناعمو نآرقلا

 انأبنأ :لاق بوقعي نب سابعلا وبأ انثدح :لاق ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 :لاق ناميلس نب عيبرلا

 © اوّبِرلآ َمَرَحَو َعيَبلأ هَل َلَحَأَو ) :ىلاعت هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 وأ «هباتك يف هنع هللا ىهن ام ريغ ىلع ناك اذإ عيبلا هللا لحأ :ىنعي امنإف «ةيآلا

 .# هيبن ناسل ىلع

 .4"7 /ص 56٠١-58 /تارقفلا ةلاسرلا )١(
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 « اَيرلَآ َنِم َىقَي اَم أوُرَذَو لآ أوت ) : كو هللا لاق
 .ء أ

 7 ( ةكِلاَومُأ ْسوُمُر مكلف َرْثَبَن نِإَو ) : 36 هللا لاقو
 :'"7 ةيزجلا لهأ نيب مكحلا :مألا

 أوقُنأ ) :مهمالسإ دعب نيكرشملا يف ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ,ةيآلا « َمكِلوْمُأ سوُهُر َمُكَلَف ربت نإو ) :لاقو 6 أوَّل َنِم َىقَي اَم أوُردَو هَل

 .هنم اوضبقي مل ام اوذخأي ال نأب مهرمأو ءابرلا نم يقب ام ٌدرب مهرمأي ملف
 لبق ناك امب كرشملا حاكن © هللا لوسر ذفنأو ءمهلاومأ سوؤر ىلإ اوعجرو
 «قاوب نهئأل ؛ ءاسنلا نم ًاعبرأ زواج ام درو ءايضتقم ناكو مهمالسإو همكح

 .8# هلوسر مكحو د هللا مكح يف هلك ىضم امع زواجتف
3 

 7 ةوسن عيرأ نم رثكأ هدنعو ملسي يبرحلا :(اضيأ) مألا

 نإ أَوَبَرلَأ َنِم قي اَم اوُرَدَو هلآ اوَقنأ ) :ك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق 000

 .ناتيآلا « نوُمَلَظُت ) :هلوق ىلإ 4 َنييْؤُم مّشنُك
 كردأ ام لطبأو .هّدرب مهرمأي ملف ءابرلا نم اوضبق امع كي هللا لوسر افعف

 سوؤر ىلإ مهّدرو .هكرتب مهرمأف هوضِبَقُي مل ام ءابرلا نم مالسإلا مكح

 ءابرلا يف كف هللا لوسر مكح مث هللا مكح عمجف «مهل ًالالح تناك يتلا مهلاومأ
 يف كلي هللا لوسر مكح كلذكف ءمالسإلا كردأ ام لطبأو .تاف امع افع نأ

 رشدُك نإ أَويَرلأ َنِم َىقَي اَم ْأوُرَذَو هلآ أوُقّتآ أوُنَماَء تريذلا اَهّيَانَي ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا )١(

 ل َمُحِلَوْنَأ ْسوُبُر َمُكَلَف رْثْبُت نإ ِلوُسَرَو هلأ َنِم ٍبْرَحِب اوُندَأف أولعفَت ْمَل نِإَف © َنيِيِيْؤُم
 .[؟ 4-1 :ةرقبلا] ©« تروُمَلْظَت لَو تروملظت

 .605ه /ص 0 /ج «بلطملا دبع 3 /قيفحت مألا رظناو ١١ /ص 24 /ج «مألا مه

 .5065و70657* /ص 3 6 /ج .بلطملا دبع .3 /قيقحت مألا رظناو 716 /ص 4 /ج ىألا قرف
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 يف تاكردم ةوسن ةعبرأ نم رثكأو ءاهافعف ةتباث هيف ةدقعلا تناك ؛حاكتلا
 .نهفعي ملف «مالسإلا

 نع هرمعم نع ؛(ةيلع نبا هبسحأو) ةقثلا انربخأ '''

 «ةوسن رشع هدنعو ملسأ ةملس نب ناليغ نأ .هيبأ نع ءملاس نع «باهش نبا

 .ثيدحلا "”( نهرئاس قرافو ًاعبرأ كسمأ » :8 هللا لوسر هل لاقف

 (7 لزانملا قرحو رجشلا عطق 4 :(اضيأ) مألا

 هللا لوسر ا يف ةيلهاجلا لهأ ىبرأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 , ( َنييِمْؤُم مثنُك نإ أبل َنِم أوُرْذَو هلأ أوقنأ 7 :ىلاعتو كرابت هللا لزناف يع

 لطم مل .نبلا ( ضير ين طق د :ةيآلا قايس يف لاقو

 يف نينقيتسمو ءاهب نيّرقُم اوناك دقو ءاوضباقتي مل اذإ مهاومأ سوؤر مهنع

 ىلع ناك هّنأل ؛ لام وأ مد نم ءاوباصأ ام مهل تي هللا لوسر ردهأف ءاهيف لضفلا

 .هب رارقإلا هجو ىلع ال .بصغلا هجو

 (©9 قادصلا :(اضيأ) مألا

 ملف ههبشأ امو رمخلا :لثم ءأمّرحع قادصلا ناك نإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءاهلثم رهم اهلف نيجوزلا دحأ ملسأ ام دعب هتضبق نإو ءاهلثم رهم اهلف هضيقت
 دقف ناكرشم امهو هتضبف نإو .هذخأي نأ ملسمل الو ءأرمخ يطعي نأ ملسمل سيلو

 56٠-101. /ص 0 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 119 /ص :5 /ج ألا (1)

 هل ةعباتم هللا همحر ينابلألا خيشلا ركذو .ةعوطقمو هلوصوم ناتياور هلو ءفيعض ثيدحلا (0)

 /ص 25 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا - ملعأ هللاو - هريغل ًاحيحص هلعجت

 .40و 14و 17 /مقرب الا -64

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 5 /ص ١ /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو .188/ص «4/ج مألا 5

 582 ١ 8/ص 6 /ج «بلطملا

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2751١ /ص ءال/ج ؛مألا رظناو .48 و 7 /ص فرج مألا (5)

 .١١؟7//ص .3/ج ؛بلطملا

 فوم



 © اوبل َنِم ىقب ام اوَُذَو َهَّدأ أوقّتأ ) :لوقي َكْبَك هللا نأ ؟هريغ امل سيلو « ىضم

 :" ماحلاو ةبئاسلاو ةليصولاو ةرّيِحّبلا :(اضيأ) مألا
 ريغ يف كك هللا باتك يف يندجوتفأ :لئاق لاق نإف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ىنب قتع ريغب هلام نم ناسنإ هجرخأ ,ءيش يف لطب اذإ طرشلا نأل ؛ ًانايب اذه

 ام ْأوُدَو هلأ أوقَّتَأ ) :هركذ زع هللا لاق .معن :ليق ؟هكلُم لصأ ىلإ عجرو ؛مدآ
 7 200 0 ؟# و ور . 00 2 72 . ا 5 ةرمس سول سلا سس يح

 تروملظت ال مكلاومأ ْسوُءُر مثبت نإَو ) :َكك لاقو 6 ْأَوبَرلَأ َنِم قي

 لصا ىلع عئابلاف ًادساف ًاعيب عاب نم نأ :عامجإلا يفو «ناتيآلا « َتوُمَلَظُت لَو

 ىه ءًادساف ًاحاكن حكنت ةأرملاو ١ حيحص هيف عيبلاو الإ هكلم نم جرخي ال .هكلم

 :"' مهلاومأ نم اوباصأف نيملسملا نم برحلاراد لهأ لتق ام :(اضيأ) مألا

 « اََبْرلَأ َنِم قي اَم أوُرَذَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ْدَقُي ملف ملسأف يت ةزمح يشح و لتقو .هنم ىضم ام درب مهرمأي ملو «ةيآلا

 ...كرشلا يف تاف ام مالسإلا حرطل «ةرافكب هل رمؤي ملو ؛لقعب هل عبتي ملو .هنم

 .دابعلاو - هركذ زع

 .ثيدحلا "”« هلبق ناك ام بجي ناميإلا» :ه# هّللا لوسر لاقو

 45١. /ص ءال /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2184 /ص .5/ج مألا )١(
 .45 /ص ءال /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2” ”/ص .”5/ج «مألا (؟)
 نع يناربطلاو دمحأ هاورو ءمعطملا نب ريبجو ريبزلا نع هتاقبط يف دعس نبأ هاور ثيدحلا (0

 / سابلإلا ليزمو ءافخلا فشك رظنا «« هلبق ام بجي مالسإلا١ ظفلب اهلك صاعلا نب ورمع

 .57207 /مقرب 351//ص ينولجعلل

 ترضي



 '” (ةَّرَسْيَم لإ ةَرِظَف قَرَسُع وُذ تراك نإَو ) : و هللا لاق

 :"' سيلفتلا :مألا

 قَرْسُع وُذ تراك نإَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 «ثيدحلا "" ُملَظ غلا ِلْطَم » :8 هللا لوسر لاقو «ةيآلا 6( َوَرَسيَم نإ ٌةَرِظَنَف

 لوسر لعجي ملو ؛ةرسيملا نوكت ىتح ةرسعلا يف ًاليبس نيد يذ ىلع لعجي ملف

 نأ الإ ليبس هيلع نمم سيل وهف ًارسعم ناك اذإف «ىنغلاب الإ ًاملظ هلطَم كي هللا

 «هندب لمع هتراجإ نأل ؛ هتراجإ ىلع ليبس الف ليبس هيلع نكي مل اذإو ءرسوي
 «ليبس هلامعتسا ىلإ نكي مل .هلام ىلع ليبسلا امنإو «ليبس هندب ىلع نكي مل اذإو

 .هذه هلاح يف هيلع ليبس ال هْنأل ؛سبحي ال '”كلذكو

 :" (سلفملا سبح  ءاج ام) باب :(اضيأ) مألا
 هل دجوي مل اذإ هيلع نيد يف ٌرحلا ذخؤي الو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © َةَرَسَيم لإ ٌةَرِظََف ٍْةَرَسُع

 نإ ْرُكَل دَح أوقٌّدَصَت نأَو ٍقرَسَيَم نإ ُةَرِظَنَف َةَرْسُع وُذ تراك نإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةبآلا )١(

 18١[. :ةرقبلا] ©« َتروُملعَت َرجَنُك

 مألا رظناو «(شماهلاو نتملا) ١5١ /ص ١ /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو 2٠١7 /ص ء“ /ج ءمألا (؟)

 .١47/ص «4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت

 نسح :يذمرتلا لاقو «يئاسنلاو دواد وبأو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور .حيحص ثيدحلا (*)

 88١و0/8١/ص ؛ةتسلا بتكلا فيرشلا ثيدحلا ةعوسوم رظنا ؛ةريره يبأ ةياور نم حيحص

 .78940و 974١و 14175و 4680و

 .- ملعأ هللاو - كلذلو :حصألا لعل (:5)

 .417 /ص 4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «111 /ص ءا“ /ج مألا (5)
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 :'"' (نيدلا هيلع نم سبح زاوج) باب :ينزملا رصتخم
 ملو «عِفُدو هل رهظ ام عيب «نيدلا هيلع تبث اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هنم تلبُق هَرْسُع ركذ نإف «هلام نم هيلع ردُق ام عيبو ءسبُح ءرهظي مل نإو ءسبحي

 عم هفّلحأو «ةيآلا © َرَسِيَم لإ ٌةَرِظنف ٍةَرَسُع وذ تراك نو ) :كك هللا لوقل «ةنتيبلا

 ادا دف يد ىح هوز م وف تو هيو هب كل

 0( سم لجأ لِ فَيمسَياَدَتاَذِأَوعمأَ ء تريزا هيي ) : كولا لاق

 00 (لاجآلا عيب) بايب :مألا

 .داصحلا ىلإ الو .ءاطعلا ىلإ عيبلا زوجي الف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 تريلا هيي ) :ىلاعت هللا لاق امنإو ءرخأتيو مدقتي كلذ ّنأل ؛ دادجلا ىلإ الو

 .ةيآلا ( ىّبَسُم ٍلَجَأ لإ ِنْيَدِب َياَدَت اّذِإأَوْمَماَ

 )١( /ص ينزملا رصتخم :٠١

 ةويثكحات ىَسُم لجأ ّلِإ ندي ُمَُياَدَت اَذإ اَُعَماَح تريز اَهُّيأتَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (5)

 ىلا ٍلْمُيلَو بْمُكِيَلف أهل ُهَمَلَع امك َبْنَكَي نأ ثا ِبأَي لَو لدعْلاب بِتاَك ْمُكَدِيَب بيكي
 ال وأ اًقيهَص ذأ اًهِفَس حل لع ىرنأأ نك نإ عَ هني نكت او ئه قتلو قليل

 ٍنيَلُجَر توي أ ٌةُكِلاَجَر ني نيد أوُديْهَعْسَآَ لذي هيلو لِ وه ه َّلِمُي نأ ٌعيِطَتْسَي

 بأ 1و ئرْخألا اَمُهنَدْحِإ ٌرُكَدُتن اًمُهنَدَحِإ ٌلِضَت نأ ٍءآَدبشلآ َنِ َنوَصَرَت نم ناَنأمَأَو نجر
 أَو هلأ َدنِع طَسقأ ْمُكِلذ "هلَجَأ نإ اًريبك وأ اًريِغَص ُهوُبُتكَت نأ اَوُمَكْسَت الو "اوُعُد ام اَذِإ ءآَدبْشلأ

 م زيلع نلف عطتني اهون راح ٌةَرَجَي توك دأ آلِ وباتت الأ قد هد
 0 1و مكب قوَسُف رهف أوُلَعْفَت نإ ديِهَش لَو بِك راَضُي الو ْمْثَْياَبَت اَذِإ اَوُدِهْمَأَو هوك

 .[141 :ةرقبلا] © ٌميِلَع ءْيَش لَك ُهّلَو ٌُُطأ ْمُكُفِلَعُيَو

 مألا رظناو «(هانعمب عويبلاو فلسلا يف ءاج ام باب) 438 /ص ءرظناو ,8* /ص ." /ج مألا (9)
 .هانعمب 190١و 177 /ص ؛4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت

 0 0 هه 2 قد

ُ 

 فرخ



 ,") (عويبلا ف ةداهشلا) باب :(اضيأ) مألا

 ©« ِنيَدِب متسَياَدَت اَذِإ ) :نيدلا ةبآ يف كبك لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام لدف .هب هل رمأ يذلا ىنعملا نّيبف .داهشإلاب هيف رمأ دقو «عيابت نيدلاو «ةيآلا
 ال .طايتحالاو رظنلا ىلع هب رمأ امئإ َنَْك هللا نأ ىلع «نيدلا يف كبك هللا نيب

 ( ُهوُبْئَحَأَف ىَسُم ٍلَجَأ 3]إ ِنْيدي ُمَياَدَت اَذإ ) :ىلاعت هللا لاق :تلق ءمتحلا ىلع

 .ةيآلا

 :"' (ملسلا هب دارم لاو فلسلا) باب :(اضيأ) مألا

 ُمَياَدَت اَذِإ َوُعَماَع تريذلا اَهّيأتَي ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :هلوق ىلإ 4 ٍلدَعْلاب بِتاَك ْمُكَدَيَب بُيكيلَو ُهوُبُيَككَأَف ىكَسُم ٍلَجَأ لِ ندب

 نإ داهشإلا يف صخر مث باتكلاب كك هللا رمأ املف «ةيآلا 6 هَبَر هلأ ِقّكَمْلَو (

 نوكي نأ لمتحا و ءًاضرف نوكي نأ لمتحا ًابتاك اودجي ملو ءرفس ىلع اوناك

 نهرلاو «[187 :ةرقبلا] ةيآلا © ٌةَضوُبَقُم ٌندَهرَف ] :هؤانث لج هللا لاق املف «ةلالد

 َنِمتْؤَأ ىلا ْدَوُيلَف اَضَعَب مُكَضَعَب َنِمَأ ْنِإَف 7 :لاق مث «ةداهشلاو باتكلا ريغ

 مث «باتكلاب هرمأ نأ ىلع 095 هللا باتك لد «ةيآلا 4 وَهَبَر دلل قمل ُدَتَكِيَمَأ

 مُكْضْعَب َنِمَأ نِإف / :هلوق نأل ؛مهيلع ًاضرف ال ؛ًاداشرإ نهرلا مث 5 .دوهشلا

 عديف ءًاضعب مهضعب نمأي نأل ةحابإ «ةيآلا 6 ءْهَتَعَمْأ َنِمتْؤَأ ىلا ْدَوُملَف اًضَْعَب جخ هم

 .نهرلاو دوهشلاو باتكلا

 18١. /ص «4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 41 /ص الث /ج مألا 2000

 بقانم رظناو «177و115/ص ٠7 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 4١٠. و 84 /ص .” /ج ىمألا ()

 ؛/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,1917و 95١/ص ١2/ج «يقهيبلل' /يعفاشلا

 .١18/ص



 فلا نم داشرإ هنأل ؛ دوهشلاو باتكلا ُبِحأو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 دقف - دوهشلاو باتكلا - هكرت نمو :'''لاق نأ ىلإ ....يرتشملاو عئابلل رظنو
 نم تفصو امب هيلع مرحم هنأ معزأ نأ ريغ نم .هكرت ّبحأ مل ًارمأو امزح كرت
 .اهدعب ةيآلا

 لجأ نإ نيد متعياَدت اذ ) :ىلاعت هللا لوقو :'' هللا همحر يعفاشلا لاقو سلق بي كد م همك ركل »ظ .وا يع ركل أ م ةاغلا لاك 2 )(

 نبا هيف بهذ دقو .ةصاخ فلسلا لمتحيو «نيد لك لمتحي .ةيآلا ©« ىّحَسُم

 .فلسلا يف هنآ ىلإ امهنع هللا يضر سابع

 ناسح ىبأ نع «ةداتق نع .بويأ نع .نايفس انريخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 ىلإ نومضملا فلسلا نأ دهشأ :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع .جرعألا

 تريلا اَهُيأتَي ) :لاق مث .هيف نذأو .هباتك يف ىلاعت هللا هلحأ دق ءىمسم لجأ
 ."” ةيآلا ( ىَّسُم ٍلَجأ ىلإ ندب متنَياَدت اذإ أَوئَماَ 2م «-4 لت 5ك ند تنئازك اذا أهيواَو

 يف هب انلق .فلسلا يف سابع نبا لاق امك ناك نإو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .ك# هللا لوسر ةّنس يف زئاج فلسلاو هانعم يف هنأل ؛ هيلع ًاسايق نيد لك
 .هتملع ملعلا لهأ هيف فلتخي ال امو ءراثآلاو

 ,9 (نيدلا ف ةداهشلا) باب :(اضيأ) مألا
 ىَمَسُم لجأ نإ ٍنيَدب متهياّدت اَذِإ ) :َكك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق «دق مسك وك ثمنا 2 تكس ك 055052 5 هي ءكو 7

 نِم ندب أوُدرْهَتْسأَو ) :اهقايس يف لاقو ءاهدعب يتلاو ةيآلا ( ُهوُبْنَكََف 00
 )١( /ص .١/ج «يعفاشلا بقانم نم ةدايز هذه 7917.

 ءالا/ //ص ء١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ,.178/ص ءرظناو 44و" /ص ."/ج .مألا (0)
 .187و187 /ص «4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو

 .86"7 /ص ؛«ينزملا رصتخم رظنا 9

 .؟/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .0 /ص «ينزملا رصتخم رظناو هو 24 /ص ءال/ج ألا (5)
 .197و ١9١ /ص «؛4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2174 - ١7 /ص
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 نأ ءادبشلا َنِم َنْوَضَرَت نَّمِم ِناَنأرَآَو ” لُجَرَف ِنْيَلُجَر اَنوُكَي مل نإق ةُكِلاَجَر

 نيدلا دوهش هللا ركذو «ةيآلا ©« ئّرَخألا اَمُهْنَدَحِإ َرَجَّدَتَف اَمُهْنَدَحِإ لِضَن

 قرف ام ىلع رمألاو .هيلع دوهشلا نم لام ذخأ نيدلا ناكو ءءاسنلا مهيف ركذف

 ال ناكف ,دحأ ىلع هب دهش ام لك رظني نأ ,تاداهشلا يف ماكحألا نم هنيب هللا

 هب دهش وأ لام ريغ قح اهب مزلي امنإ ]| ناكو «لام اهسفن ةداهشلاب هنم ذخؤي

 ةيصولا :لثم .لام ريغ هب قحتسي ب امنإ .هسفنل الام هب قحتسي ٌوحتسي ال ناكو ءلجر

 زوجي ال ءلاجرلا ةداهش الإ هيف زوجي الف :ههبشأ امو ٌدحلاو صاصقلاو ةلاكولاو

 ًالام هيلع دوهشملا نم هل دوهشملا هب ذخأ امم هب دهش ام لك رظنيو «ةأرما هيف

 يف هللا نهزاجأ يذلا عضوملا ىنعم هنآل ؛لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش هيف زوجتف

 نمو «- ملعأ ىلاعت هللاو - هريغ زوجي الف ءلوقلا اذه فلتخي ال ًاسايق زوجيف

 ملعأ الو «نآرقلا ىنعم نم همزلي نأ يغبني ام يدنع كرت لصألا اذه فلاخ

 اوُكَي َمَل نِإَف ) : دك هللا لوق يفو «مزال ربخ الو ,سايقب هيف ةجح هفلاخ دحأل

 ها هن2 سو شع ا« اج هير ص 0 سكر مر ىو 2 سو

 َرَجْدُتَف اَمُهْنَدَحِإ ّلِضَت نأ أجلا نب نصت نم نت ُلُجَرَف ِنْيَلُجَر

 نهزيجن ثيح ءاسنلا ةداهش زوجت ال نأ ىلع ةلالد ةيآلا ©« رْخَأْلا اَمُهْنَدَحِإ

 نهنم مسي مل كك هلا نأ « ابعاصق نانارم الإ نهنم زج الو «لج عم الإ

 .لجر عم الإ هللا نهب رمأي ملو «نيتنثا نم لقأ

 :''' (اهلأسي نأ لبق ةداهشب دهشي َيِعُد نم ىلع ام) باب :(اضيأ) مألا

 ٍلَجَأ َلِإ نيَدب دب َمتسَياَدَت اَذِإ ) : كك هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 بْأَي اَلَو ) :هلوق ىلإ © ٍلَدَعْلاب بت ُبِتاَك ْمُكَتْيِب بتكيْلَو .هوُبْبَحَأَف ىكَسُي

 .ةيآلا « أوُعُد اَم اّذإ آدبشلآ

 .4١5و 7١17 /ص «14 /ج «بلطملا دبع د /قيقحن مألا رظناو 247 /ص ءال /ج «مألا )0غ(
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 َبُّتَكَي نأ ْبِتاَك بأي الو ) :5 هللا لوق يف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف ًاّقح باتكلا نم هللا همّلع اميف هيلع نأ :ىلع ةلالد «ةيآلا 4 ُهَّلآُهَمّلَع امك
 لمتحجيو ذب ال هبتك قتل يعذ املك نوكي نأ تعا كلذ لمتجيو «نيملسلا ةعفنم

 اهيلع ةداهشلاو ءاهتيافكب موقي نم ءادتبالا يف اه دجوي ال ٠ :ةلطعم قوقحلا نوكت

 نم فلختي نم جرخأ ؛ .يفكي نم اهب ماق اذإف «ةيافكلا ىلع ًامزال ًاضرف نوكيف

 يعُد نم عيمج جرح ناك هب مقي مل اذإف « .فلختملا ىلع يناكلل لضفلاو «مئأملا

 .رذع الب فلختف .هيلإ

 آَدبْشلأ َبأَي لَو ) :ةيآلا قايس يف ناكو أعم نيينعملا نيذه لمتحا املف
 نأ مّهلك نووعدملا ءادهشلا ىهن هنأ :ىلع ليلدلاك اهيف ناك «ةيآلا « أوُعُد ام اَذِإ

 كرت نم جرحُي نوكي نأ هبشأف «ةيآلا « ٌديِهَش اَلَو ٌبِتاك ٌراَضُي الو ) :لاق ءاوبأي
 ىلاعت هللاو هبشي اذهو «ةيافكلا ىلع ءادتبالا يف اهب مايقلا ضرفو ءارارض كلذ
 ضعب نع تظفح دقو «مالسلا د درو زئانجلاو .داهجلا نم تفصو ام ملعأ

 , مهنم هركذأ دحأ نع هفالخ ظفحأ ملو ىنعملا اذه نم ًابيرق ملعلا لهأ

 ,() (نيفلابلا ىلع رجحلا) باب :(اضيأ) مألا

 هللا باتك نم نيتيآ يف نيغلابلا ىلع رجحلا :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 :امهو كبك

 هلآ ِقئَيلَو ُقَحْلآ ِهْيَلَع ىذا ٍلِلَمُمَلَو َتُمُحَيِلَف ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق
 : أ اقيِعَض أ اَهِفَس حل يلع ىلا ناك نإ "عي هني نسب او
 .ةيآلا « ٍلَدَعْلِب ْهّيِلَو َلَِمْيلَفَوِه َلِمُي ن نأ ُعِِطَتْسَي

 دبع .د / قيفحت مألا رظناو ٠3هو 176 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 8١25/ص ”* /ج ءمألا 2غ(

 .408و 1017 /ص ؛«4/ج «بلطملا

 ةحر



 لاجرلا نم نيغلابلا هضئارفب َْبك هللا بطاخ امنإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلاعت هللا رمأ نأ كبك هللا باتك يف ًادوجوم ناكف .هل رارقإلا لعجو «ءاسنلاو

 .هرأرقإ :هءالمإ نأو وه لمي نأ «قحلا هيلع يذلا

 - ملعأ هللاو - رمأي الو .هب رقآ نم ىلع رارقإلا زاوج ىلع لدي اذهو

 ءاوس هراكنإو هتمصو «غلابلا ريغ رارقإ نأ كلذو «غلابلا الإ ٌرقيل لمي نأ ًادحأ

 .هيف اوفلتخا مهملعأ الو ء.مهنع تظفح اميف «ملعلا لهأ دنع

 هيَلَع ىنلا َناَك نِإَف ) :ُلمي نأ ّقحلا هيلع يذلا ءرملا يف - خي - لاق مث

 .ةيآلا ( لدليل لمْ وه ّلُِب نأ عيطمَي وأ يع وأ اًهِفَس يحل
 رمأو وه لمي نأ عيطتسي ال يذلاو «فيعضلاو .هيفسلا ىلع ةيالولا تبثأو

 .هماقم هلام نم هنع ءانغ ال اميف هماقأ هنأل .هيلع ءالمإلاب هيلو

 نوكي نأ لمتحي لمي نأ عيطتسي ال يذلاو :ليق دق :هللا همحر يعفاشلا لاق.

 اوُغْلَب اَذإ َنَمَح ئَسَيْلآ اوُلَتبآَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق :ىرخألا ةيآلاو

 .'''ةيآلا [5 :ءاسنلا] « ْمُهوْمَأ مهل أَوُعفْذأَف اًدَهَر مك ُمَسَماَء ْنَِف َحكِيلأ

 َّنِم َنْوَّضْرَت نُمِم ) :ىلاعت هللا طرش نأ انمعزف «لبقي مل دحاو صقن اذإف ءرومأ

 نيملسم «نيرح نالجرلا ناك ولف «ناملسم «نارح «نالدع :ةيآلا 4 ءآدبشلا

 .ثالثلا المكتسي ىتح امهتداهش
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 :'''ةمذلا لهأ نم عنمي ام عيرفت :(اضيأ) مألا

 ةمذلا لهأ - ةداهش زيجت ال فيكف :لئاق لاق نإف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ؟مهنع مكحلا لاطبإ كلذ يفو ءضعب ىلع مهضعب -

 نّمِم ) :لاقو « َمُكِلاَجَر نِم ِنْيَديِهَس أوُدْشَتْساَو ) :َكك هللا لاق :ليق

 نم ىضرن نم الو ءانلاجر نم اونوكي ملف «ةيآلا "” © ٍءآَدجشلآ َنِم َنْوَصرَت
 دوهش ةداهشب يضقن نأ زوجي ال هنأ ىلع لد ءانم دوهشلا فصو املف ءءادهشلا

 الإ ءاهلطبن ملف مهقوقح لاطبإ امأ .ملسم ريغ ةداهش لبقن نأ زجي مل ءانريغ نم
 .هيف زوجي ام انتأي ل اذإ

 :"” هيلع ىعدملاو يعدملا :(اضيأ) مألا

 .باتكلا مكح فلاخي سيل .دهاشلا عم

 « َمُحِلاَجَر نِم ِنْيَديِبَس اوُدِيْسَتْسآَو ) :كَص هللا لاق :انلق ؟نيأ نمو :لاق
 .ةداهش هب متت ام ىلع كبك هللا نم ةلالد :نوكي نأ ًالمتحم اذه ناكف .ةيآلا

 1 ءاستلا ةداهش :(اضيأ) مألا

 :نيعضوم يف الإ ءاسنلا ةداهش زوجت ال :هللا همحر يعفاشلا لاق

 )١( /ص «ينزملا رصتخم رظناو 03777 /ص :.5/ج «مألا رظناو ,08١3/ص «4/ج مألا ٠5 ”,

 /ص «4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 449.

 ( َرْكََي ٍلْذَع ْئَوَذ اوُدِْغَأَو ) :ىلاعت هلوق يه ةثلاث ةيآ دازو ١4١ ص 7 ج مألا ءرظناو (؟)
 .488/ص رظناو "7و ١7/ص ءال /ج «مألا رظناو «[؟ :قالطلا]

 .ه١و 00 /ص 4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «5 ٠١ /ص ءال/ج «مألا (9)
 .7١1/ص «8/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «.48و 407 /ص ءال /ج ألا ()
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 نم زوجي الف «لجرلا ىلع لجرلل بجي لام يف :"'لوألا عضوملا

 نم نم لقأ نهنم زوج الو .دهاش لحد ن نهعمو 0 ؛نرثك داد «ءيش نوتداهش

 نإف قل :كِيَك هللا لاق «هريغل اههتداهش لثجب دب دهشي ءدهاش عم هيف اههزاجأ يذلا

 .ةيآلا © ِناَنَأَمآَو لُجَرَف ِنَلُجَر انوُكَي مل

 نزجي نهنإف ءعاسنلا تاروع نم لجرلا فقري ال ثيح :يناثلا عضوم ا امأ

 هللا مكح ىلع ًاسايق «ندرفنا 0 نم نم زوجي الو «تادرفنم هيف

 لعجو «لجرلا ماقم لجرلا عم ناموقت نيتنثا لعج هنأل ؛ نهيف ىلاعتو كرابت
 .نيتأرماو ًادهاش وأ نيدهاش ةداهشلا

 «'"”ملسم انربخأ :لوقي ءاطع ناك اذكهو «عبرأ نيدهاش ماقمف ندرفنا نإف

 .ءاطع نع .جيرج نبا نع

 "' يضاقلا باتكو ةداهشلا ىلع ةداهشلا :(ًاضيأ) مألا

 ,ةيآلا « ٍءآَدَبْشلا َنِم َنْوَضَرَت نّمِم ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دع هللا مكح فلاخ دقف .هتداهشب ىضق نمف «نيذه نم ًادحاو قسافلا سيلو

 لهأ ضعب عابتاو ءِنّيبب سيل ليوأت وه امّنِإ .دبعلا ةداهش ّدرو «هئاضق ّدر هيلعو

 .ملعلا

 !لوألا ركذي ملو يناثلا عضوملا ركذ هنأل «حاضيإلا ةدايزل ينم لوألا عضوملا )١(

 «« لودع عبرأ نم لقأ ءاسنلا رمأ يف نهعم لجر ال ءاسنلا ةداهش زوجت ال» :ثيدح ىلإ ةراشإ (؟)

 فيعض امهدانسإ امهنم ناتنئاو ءءاطع ىلع ةفوقوم اهلك تاياور ثالثب يور ثيدحلاو

 594 /ص 7 /ج «يعلا ءافش رظنا ءلاجإ حيحص ثيدحلاو ,حيحص اهدانسإ ةدحاوو

 .149 - 741/ /مقرب

 . 170 /ص 8 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء 5 /ص ءال/جءمألا 6
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 :"” (نيدلا ) باب :(اضيأ) مألا

 ( ْرْكي ٍلَدَع َىَوَذ أوُدِيْغَأَو ) :كك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « ٍءآَدبشلآ َنِم َنْوَضَرَت نّمِم ) :لاقو «ةيبآلا

 :لاق عيبرلا انربخأ

 نع .حّيِجَن يبأ نبا نع .دلاخ نب ملسم انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 نأ يف ًافلاخت ملعلا لهأ نم ملعأ مل مث .ناملسم .نارح «نالدع :لاق هنأ دهاجم
 ش .ةيآلا ىنعم اذه

 فرعي ىتح دهاش ةداهش يضاقلا لبقي الو :"' هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع مهضعب «نايبصلا ةداهش زوجت الو نعطي مل وأ .مصخلا هيف نعط .هلدع

 اوسيل مهنآل ؛ اوقرفتي نأ دعب الو ءاوقرفتي نأ لبق ءاهريغ الو حارجلا يف ضعب

 اذهو «ةيآلا « ٍءآَدبْشلآ َنِم َنْوَصضرَت نّمِم ) :هلوق يف هطرش يذلا هللا طرش نم
 زيجن :لاقو امهنع هللا يضر ريبزلا نبا هفلاخو ءامهنع هللا يضر سابع نبا لوق

 .اوقرفتي مل اذإ مهتداهش
 .سايقلاو «نآرقلاب هبشأ امهنع هللا يضر سابع نبا لوقو

 :") (ناسحتسالا لاطبإ) باب :(اضيأ) مألا

 ,ةيآلا ( ْمُكَسم ٍلَدَع َىَوَذ أوُدِْشَأَو ) :كك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 الإ اولبقي الأ .ماكحلا ىلع ناكف «ةيآلا « ءآَدبشلآ َنِم َنْوَضَرَت نّمِم ) لاقو

 .788/ص 28 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحن مألا رظناو ١2.17/ص ءال /ج ألا قه

 .197و ١97 /ص ؛8 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «178/ص ءال /ج مألا (0)

 مألا رظناو ؛ 441 - 44١ /تارقفلا ء 7١ /ص «ملعلا عامج رظناو ٠١" /ص ءال /ج ءمألا 2م

 .ل١ /ص «4/ج .بلطملا دبع .د / قيقحت

 :ع/



 اذه ريغ يف اهتفصو دقو ةفورعم مهدنع لدعلا تافص تناكو ءرهاظلا يف ًالدع

 .عضوملا

 م ام مهفلكي مل هللا نكلو ءلدع ريغ هتريرسو ءًالدع رهاظلا يف نوكي دقو

 َرَهَظ ْنَم اودري نأ آلإ - نكمي ناك ذإ - مهل لعجي ملو ؛هملع ىلإ ليبسلا مهل لعجي
 : .مهدنع لدعلا فالخ هنم

 نم دك هللا دنع ًاريخ لدعلا فالخ هنم رهظ يذلا نوكي نأ نكمي دقو

 يذلا رهاظلا نم نوملعي ام ىلع اودهتجي نأ اوُفّلُك نكلو «لدعلا هنم رهظ يذلا

 .هنم رثكأ اوتؤي مل

 :''' بارشلاو ماعطلا :(اضيأ) مألا

 لدي لصأ نآرقلا يف رجَحلل لهف :لئاق لاق نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ُقَحْلآ ِهْيَلَع ىلا نك نإَف ) :َكك هللا لاق - هللا ءاش نإ - معن :ليق ؟هيلع

 .ةيآلا « ٍلَدَعْلأ ْهُمِلَو َللمُيلَف وه َلِمُي نأ ٌعيِطَتْسي اَلَوأ ًقيِعَض وأ اهيِفَس

 :"'' (ملّسلا :هب دارملاو فلّسلا) باب :(اضيأ) مألا

 ( وُعُد ام اذ ءآديشلأ بأي او ) :هركذ لج هللا لوقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .دهشيل ىعديف ئدتبا دهاش لك ىبأي ال نأ نم تفصو ام :لمتحي قيآلا

 ةيافك هيف نم مهنم دهشي نأ «قحلا رضح نم ىلع ًاضرف نوكي نأ :لمتحيو
 ةداهشلا رضح نم كرت نإو «مئألا نم مهريغ اوجرخأ ءاودهش اذإف ؛ةداهشلل

 .- ملعأ ىلاعت هّللاو - هب هيناعم هبشأ اذهو .هيف كشأ ال لب .مهجرح تفخ

 فيعضلاو هيفسلا ىنعم يف يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظناو 540 /ص لج مألا )١(

 . 1170 /ص ٠ /ج بلطملا دبع.د /قيقحت مألا رظناو 2778/ص

 مألا رظناو 21415-50١/ص 25 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو « 17و 47 /ص ءل/ج مألا (0)

 .187 /ص «4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحمن
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 ًاقح ملع وأ دهنشأ نأب .هتداهش تقبس نم اًمأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 عضوم يف هنم تبلط ىتم ةداهشلا ةيدأت نع فلختلا هعسي الف ؛دهاعم وأ .ملسمل

 ."' قحلا طق

 :"' (ةلاكولا) باتك :ينزملارصتخم

 ّوَأ اًهيِفَس ُقَحْلَآ ِهِيَلَع ىلا نك نإَف ) ىلاعت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دنع هيلوو «ةيآلا © ٍِلَدَعْلِب مُّيِلَو َللْمْيْلَف ّوه َلِمُي نأ ُعيِطَتْسَي ال ْوَأ اًفيِعَص

 .هلامب ميقلا وه :يعفاشلا

 :"' (تانيبلاو ىوعدلا) باب :(اضيأ) ينزملا رصتخم

 ِنيَديَِس أوُدِْشَتَسآَو ) :نيدلا يف - هناحبس - لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 نيدلا يف همكح ناكف «ةيآلا 6 ِناَنَأَرْآَو لَجَرَف ِنْيَلَجَر اًنوُكَي مل نإف َمكِلاَجَر نِم 1 7 200 ا هيع در ل جس 5 لو 27

 نأ ىلع ؛** فلتخم اذه نم ءيشل لاقي الو .نيتأرماو دهاش وأ .نيدهاشب لبقي

 :2 ثيداحألا هذه ف فالخلا باب :(اضيأ) ينزملا رصتخم

 َمُكِلاَجَر نِم ِنْيَدِيِبَ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةيآلا هذه يف ملعأ تسل :هل تلقف «ةيآلا © ِناَنأَسآَولُجَرَ ِنيلْجَر اًنوُكَي َمْل نإَق
 "7 لاحب نيدهاش نم ّلقأ زوجي نأ ميرحت

 .؟5١ /ص يعفاشلا ظافلا بيرغ يف رهازلا رظنا )١(
 ١١١. /ص «ينزملا رصتخم مز

 .9١1/ص «ثيدحلا فالتخا رظناو 608 /ص «ينزملا رصتخم قرف

 .(نيدلا - دودحلا - قالطلا - ةيصولا -- انزلا) :ىلع داهشإلا نم (5)
 .١١71و 7١١ /ص .ثيدحلا فالتخا رظناو ؛509 /ص «ينزملا رصتخم (5)
 .نيميلا عم دهاشلا زاوج ىلإ ةراشإ هيف ()

 فحل



 :''' تاداهشلاو اياضقلا ف - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 :لاق عيبرلا انربخأ .مصألا

 َبْتكَي نأ ُبِتاَك بَأَي اَلَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 : 0 0 8 مهم عال ا نس 2
 نإف .بباتكل ىعذ نم ىلع امتح نوكي نأ :لمتحي «ةبآلا © هلآ ُهَمَلَع امك

 .ًايصاع ناك :كرات هكرت

 نيب قح باتك اولطعُي الأ ءباّتَكلا نم رضح نم ىلع نوكي نأ :لمتحيو

 :'"' هريغو نسحلا نب دمحمل يعفاشلا ةرظانم نم ركذ ام :يعفاشلا بادآ

 نب دمحم انثدح «يبأ ينربخأ :لاق دمحم وبأ انربخأ ءنسحلا وبأ انربخأ

 :لاق مكحلا دبع نب هللادبع

 نايفس :هل لاقي لجر مهيف :ةعامج هيف ًاسلجم ترضح :لاق يعفاشلا انربخأ

 لاقف ؟اذه ُهقِف فيك ءارضاح ناكو .( ءائبلا نب ىيحيل تلقف "” ناّبخَس نبا

 «معن :تلق ؟هعمست نأ بحت :ىل لاق مث ؛عباصألاب ةراشإلا نسح وه :يل

 يف - ةنيدملا لهأ نم - انناوخإ نم ْبَجْعَأ :ًائيش تيأر «نالف ابأ اي :لاقف

 مث ؛ةيضقلا ىلع صنف «نيدهاشب رمأ كبك هللا نإ ؟دهاشلا عم نيميلاب مهاياضق
 : همر ل ها هع د6 م سك ع ع شسس سك 1
 ذكأ مث © ٍءآَدَبشلآ َنِم َنْوَضَرَت نْمِم ِناَنَأَرمَآَو لُجَرَق ِنَيَلُجَر اوُكَي مل نإَف ) :لاق

 .اهدعب امو 11١ و 159 /ص ١/ج نآرقلا ماكحأ )١(

 ١ /ج «يقهيبلل / يعفاشلا بقانم رظناو ء1758 و ١77 ص يزارلل / هبقانمو يعفاشلا بادآ (؟)

 .كلذ وحن ركذ دقف 154١و ”١١1 /ص

 .(للعلا) باتك هلو يأرلا باحصأو ةئجرملا نم وهو (*)

 .هللا امهمحر نسحلا نب دمحم باحصأ نم وهو (8)

 ه6



 هللا نّيبف ,ةيآلا « ئّرْخَأْلا اَمُهْنَدَحَِرَكَدَتَف اَمُهنَدَحِإ َلِضَت نأ ) :لاقف كلذ

 دحاو لجرب ىضقُي :اولاقف ''' نيتأرماو «نيلجرب الإ ةداهشلا م 5 ال هلأ :َد

 .نآرقلا فالخ وه ام اذه نم :نولوقي مهن «معن :لاقف

 للا باتك ىنعمب ملعأ 28 هللا لوسر ّنإ :اولاقف اوجتحا :ىيحي هل لاقف

 بلاط يبأ نب يلع نع كلذ اوورو .دهاشلا عم نيميلاب ىضق هنأ هنع اوور دقو

 .نآرقلا فالخ وهو «ةاورلا نم اذه لبقُيال :نابخس نبا لاقف

 (" ملعلا لوصأ ف يعفاشلا لوق :(اضيأ) يعفاشلا بادآ

 :لاق سنوي انثدح «ىبأ انثدح دمحم وبأ انربخأ

 نم - قلطملا ساقي ال :لوقي نم ىلع بتعي :هّللا همحر يعفاشلا تعمس

 ديبعلا ةداهش زيجي نأ :اذه لاق نم مزلي :لاقو صوصنملا ىلع - باتكلا

 .دّيَقَف «ةيآلا ( ْمُكَمَم ٍلَدَع َىَوّذ آوُدِيْعَأَو ) :لاق كك هللا نأل ؛ ءاهفسلاو

 .قلطأف ءةيآلا 6 َرَث َمَثَعَياَبت اذِإ اَوُدِهْشَأَو ) :رخآ عضوم يف لاقو

 .لدعلا الإ زوجي الو ءاذه لثم .صوصنملا ىلع ساقي قلطملا نكلو

 :"7 (ماكحألا 4) باب :(اضيأ) يعفاشلا بادآ

 :لاق ىلعألا دبع نب سنوي تعمس :لاق يبأ ينربخأ :لاق دمحم وبأ انربخأ

 /ص «يعفاشلا بادآ يف تدرو ىتلا «نيتارماو :نم الدب نيتأرماو لجرب وأ نيلجرب :هلعل )١(

 .- ملعأ هللاو - اذكه

 .777/ص «يزارلل / هبقانمو يعفاشلا بادآ (؟)

 ."037/ص «يزارلل / هبقانمو يعفاشلا بادآ (*)

 ١ه



 امِْإ «ةيآلا ( ُقَحَلَآ ِهْيَلَع ىلا ٍلَِمُيْلَو ) :كك هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 انهاه «ةيآلا 4 مُهيِلَو َلِلَمْيل ) :هلوقو «لِمُي نأ :هانعم سيل «قحلاب َرِقُي نأ :هانعم

 نأ ّلِإ ) :هلوقب ءضرفب سيلو رايتخا هنأ :ربيخأو هلك اذه خسن مث «ةيالولا تتبث

 .ةيآلا ( اَهوُبْتكت الأ ٌحاتُج لع سِيلَف ْمُكَنيَب اهتوُريِدُت ةَرِضاَح ةَرَجِي روُكَت

 :ناتدئاف

 «قذحلا نم هللا امهمحر يعفاشلا ْمأ نع ىكحي ام فيرط نمو :'''ىلوألا

 قرفي نأ يضاقلا دارأف ءلجر عم «"' ىرخأو يه ةكم يضاق دنع تدهش اهلأ

 #3 هللا نآل ؛كلذ كل سيل :هللا امهمحر يعفاشلا ّمأ هل تلاقف «نيتأرملا نيب

 يضاقلا عجرف .ةيآلا 6 ىّرخألا اَمُهنَدْحِإَرَكَّدَُف اَمُهْنَدَحِإ ٌلِضَت نأ ) :لوقي

 بيرغ عرف اذه :هلوقب كلذ ىلع رجح نبا قلع دقو - "' كلذ يف اهيلإ
 .يوق طابنتساو

 و بِتاك راضي اَلَو ) :َكَبك هلوقو :هللا همحر يرهزألا لاقو :“' ةيناثلا

 :نالوق هيف «ةيآلا 6 ٌنيِهَّش

 «قحلا الإ بتكي ال :يأ نِراَضُي ال «ةيآلا ( تِتاكَراَضُي اَلَو ) :مهضعب لاق ١-

 .قحلاب الإ دهاشلا دهشي الو

 ةيملعلا بتك راد م1407١/1987١ ىلوألا ةعبطلا 4١. /ص ءرجح نبال / سيسأتلا يلاوت )1١(

 ١2/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو ,يضاقلا هللا دبع ءادفلا وبأ هققح (نانبل -- توريب)

 *٠١ /ص

 7١7 /ص ١ /ج «يقهيبلل / يعفاشلا بقانم بحاص كلذب حرص امك «يسيرملا رشب مأ يه )0

 .امهنيب - يضاقلا - قّرفي ملف :هلوق ةيآلا دعب يقهيبلل يعفاشلا بقانم يفو (*)

 .6680و 504 /ص «يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا ()

6 



 ىعدُي الو رَّراَضُي ال :يأ «ةيآلا « ٌديِهْس اَلَوٌبِتاكٌراَضُي اَلَو / :موق لاقو ١-

 ىعدي ال كلذكو ؛هيلع لخدي ررضب الإ هلغش كرت هنكمي ال ءلوغشم وهو
 .هب رْضَي ةداهشلل هئيجمو دهاشلا

 نمو .ةيآلا « مكب ُقوُسُف ءُهْنِإَف اوُلَعْفَت نإَو ) :ىلاعت هلوقل «نيبأ :لوألاو

 وهو بتكيل ًابتاك اعد نمم قوسفلاب ىلوأ وهف ءباتكلا فّرحو «ةداهشلاب بذك
 .لوغشم وهو دهشيل ًادهاش وأ ءلوغشم

 دع
 د

 ةّصوبقم وُبقم ٌناَهَرَف اَب اًبِتاك أوُدجت ّمَلَو ِرَمَس ىلع رشنك نِإَو ٠) لَبَع هللا لاق

 20 ( ْهَتَكنَمأ َ َنِمتْؤَأ ىلا ٍدَوُملَف اًضَعَب مُكَضْعَب َنِمَأ ْنَِف

 ا"' (عويبلا ف ةداهشلا) باب :مألا
 :ىلاعت هللا لاق - قايسلا يف نيدلا ةيآ دعب - :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 اَضَعَب مُكِضَعَب َنِمأ نك ةَضوُبْفَت ٌنَهِرَف اًبِناك أوُدِجَت ّمّلَو ِرْفَس ْىَلَع ٌرْشنُك نإو )

 حابأ مث «نهرلاب ًابتاك اودجي مل اذإ رمأ املف «ةيآلا 6 هُهَتَحَمُأ َنِمتْوَأ ىلا ٍدَوُيلَف

 رمألا نأ ىلع لد «ةيآلا « ِدَوُيَلَف اضْعَب مُكَضَعَب َنِمأ ْنِإَف )3 :لاقو «نهرلا كرت
 .- ملعأ هّللاو - هكرت نم يصعي .هنم ضرف ال .ظحلا ىلع ةلالد لوألا

 َنِمأ نك ةَضوُبْفَم ٌنَهرَف اًيزاك أوُدجَت ْمَلَو ِرَفَس ْنلَع رْشُك نإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)
 مَتِإَف اَهْممُكحَي نَمَو ةَدَهْشلآ اوُمُتكَت الو دهب هلا قئيلَو هدم َنِمُتْؤَأ ىأا ْدوُيلَق اًضْعَب مُكُضْعَب

 .[147 :ةرقبلا] © ٌكيِلَع َنوُلَمَْت ام ُهَنَو مُهَبلَق ثا

 عم درو امم ريثك يف قيثو طابترا اهلف اهتقبس ىلا ةيآلا ريسفت رظناو 48 /ص ثلج ألا (0)

 2171 /ص .؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو , 707 و 7١7 /ص ينزملا رصتخم رظناو «ةيآلا هذه

 18١. /ص «4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو

 وا



 أب يبارعألا دحجف «سرف يف ًايبارعأ عياب هنأ كله ينلا نع ظفُح دقو
 88 هللا لوسر عيابي مل امتح اذه ناك ولف «ةنيب امهنيب نكي ملو «نيقفاملا ضعب

 نم يصعي ال هنأ نم ءيلوق ىنعم لثم مهتيقل ةذع نع تظفح دقو ةنّيب الب

 ضقني امك ةنّيب نوكت ال نأ هضقني ال ءاقداصت اذإ مزال عيبلا نأو .داهشإلا كرت

 © (فلسلا) باب :(اضيأ) مألا

 .ةيآلا 6 ٌَّهَص وبقم ُناَهِرَف ) :هؤانث لج هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىذّلأ ٍدَوملَف اًضَعَب مُكَضَعَب َنِمَأ َنِإَف ) :لاق مث : ,ةداهشلاو باتكلا ريغ نهرلاو

 «باتكلاب هرمأ نأ ىلع 0 هللا باتك لد .ةيآلا 6 رٌهََر هلل ِقّكَيْلَو ءُهَتْندَمَأ َنِمتْؤَ

 مُكضعَب َنِمأ َنِإَف ) :هلوق نأل ؛مهيلع ًاضرف ال ًاداشرإ نهرلا مث ,دوهشلا مث

 عديف ًاضعب مهضعب نمأي نأل ةحابإ «ةيآلا ©« هْهَتَعَمُأ َنِمْتْؤأ ىلا ْدَوُيلَف اَضَعَب

 نهرلاو دوهشلاو باتكلا

 نهرلا ةحابإ - (ريبكلا نهرلا) باتك :(ًاضيأ) مألا
 :لاق عيبرلا انربخأ 00

 اَذإ اَوُنَماَد ترينأا اَهّيَتَي ) :ىلاعتو كداب هللا لاق :لاق يعفاشلا انربخأ

 ( لدا ٌبِياَك مُكتِنَب كيلو 'ةوبتحسآق ىكشم لجأ لإ ندب ماد
 .ةيآلا © ٌةَصوُبَ مك رف 06 وذجق جلو رفس للخ رخم نو ) :كَق لاقو «ةيآلا

0 

 .186/ص «4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 4١ و 86/ص 3ث /ج مألا قلد

 مألا رظناو ء117/ و ١175 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2114 و 178١/ص .*/ج مألا (؟)

 .790و7864/ص «4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت

 قدا



 ءرفسلاو رضحلا يف باتكلاب رمألا «ةيآلا يف ًانّيب ناكف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 - ًالوقعم ناكف ءأبتاك اودجي ملو «نيرفاسم اوناك اذإ ن نهرلا همسا كرابت هللا ركذو

 ,ةقيثولاب ّقحلا كلامل ًاطايتحا نهرلاو باتكلاب اورمأ مهنأ - اهيف ملعأ هللاو

 اوذخأي نأ الو ءاوبتكي نأ مهيلع ضرف هنأ ال ءركذيو ىسني الأب هيلع كولمملاو

 «ةيآلا « ُّهَتَسَمَأ : َنِمْثْؤَأ ىلا ٍدَوملَف اًضَعَب مكِضعَب َنِمأ ْنِإَف ) :َكك هللا لوقل ءانهر

 يف ملعأ هللاو ,ةمرحم ريغ زاوعإلاو رفسلا يف قحلا يف ةقيثولا نأ ًالوقعم ناكف

 ءرفسلاو رضحلا يف نيدلاو «لاحلا قحلا يف نهرلاب سأب الو ,زاوعإلا ريغو رضحلا
 هعرد نهر هيي هللا لوسر نأ يوُر دقو ءًافالخ هيف ملعأ ال ام اذه نم تلقاامو

 .لاح فلسلاو .فلس يف :ليقو «''' يدوهيلا محشلا يبأ دنع رضحلا يف

 قح نيدلاو «نيدلا يف نهرلاب هؤانث لج هللا نذآف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .هيف نهرلا زاج هوجولا نم هجوب مزل وأ .كلمي امم قح لكف «مزال

 :"”ريغصلا نهرلا :(اضيأ) مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 رش نو ) :َكك هباتك يف نهرلا ةزاجإ لصأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 ةزاجإ ىلع ٌلدت ةئسلاف «ةيآلا © ٌةَصوُبقُم ٌنَهرْف ابيك أوُدِجَت ْمَلَو ٍرْفَس َْلَع

 .هتزاجإ | يف افلام ملعأ الو ؛نهرلا

 نبا نع .بئذ يبأ نبا نع .كيدف يبأ نب ليعامسإ نب دمحم انربخأ

 .ثيدحلا "'« هّمرغ هيلعو هّمنغ هل .هنهر يذلا هبحاص نم َنهرلا ْنهرلا

 يعناشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءًالوصوم هانعب حص دقو .عطقنم هدانسإ ثيدحلا )١(
 .هاللو هالو 0737 /مقرب ء175”7 و710 785 /ص “”/ج

 .81 /ص «4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «187/ص ا“ /ج «مألا (0)

 .١/0و 5594و 578 /مقرب ء41"3 و 75٠ /ص ١ /ج «يعلا ءافش رظنا .حيحص لسرم ثيدحلا (7)

 عهده



 هللا لوسر ْصخي ملو .نهرلا ىلع ةلمج ثيدحلاف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .نهر نود انهر انغلب اميف

 :يأ «« ءيشب نهرلا قلغي ال» :- ملعأ ىلاعت هللاو - ك# ينلا لوق ىنعمو

 وه يذلا يدي يف قلغي الو ؛هكاكتفا هبحاص دارأ نإو .ءيشب بهذي مل بهذ نإ

 ...هيدي يف

 ليلدلاو .هل هجارخإ ّحصي هجوب هكلم نم هجرخي ىتح ءادبأ نهارلل نهرلاو
 هذكأو هنيب مث «« هنهر يذلا هبحاص نم نهرلا » : هللا لوسر لوق اذه ىلع

 .هصقنو هبطع :همرغو «هتدايزو هتمالس :همنغو «« همرغ هيلعو همنغ هل » :لاقف

 00 عاشملا نهر :(اضيأ) مألا

 فصنو .؛هضرأ فصن لجرلا نهري نأب سأب ال : هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءًامولعم لكلا ناك اذإ .موسقم ريغ ًاعاشم كلذ نم مهسأ نم ًامهسو «هراد

 :سانلا ضعب لاقو «عويبلا نيبو كلذ نيب قرف الو ءًامولعم هنم نهر ام ناكو

 كرابت هللا لوقب جتحاو «هريغ هطلاخي ال ءًاموسقم ًاضوبقم الإ نهرلا زوجي ال

 .ةيآلا 6 ةّضوبقُم ٌنَهِرف ) :ىلاعتو
 0 :ضبقلاف هلا هحر يمفاشلا لاق

 ةضفلاو بهذلا ضبقف «ضبق وهف لئاح هنود نوكي ال ىتح 0 .ءازجأ

 الو دي اهيوحت ال ؛ مّلستف اهناكم يف ىتؤي نأ ضرألاو ءلجرلا سلجم يف بايثلاو

 يك اهقالْعأب اهمالسإ نييضرألاو رودلا نم ريثك يف ضبقلاو «رادج اهب طيحي

 .1597و 195 /ص «4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت ملا رظناو 19١ و 190 /ص ء" /ج ىمألا )١(

 .ءايشأ نم اهعبتي امب :يأ (؟)
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 نوكي ال نأ اهريغو ضرأ لك نم عاشملاو .ضباقلا ةرضحب مهميلست ديبعلاو
 .هيف لعفلا قرفت نإو ءضبقلا مسا هعمجي فلتخم ضبق هلك اذهف ؛لئاح هنود

 لئاح الو .فورعم لكلا نم ءزج لكلاو «نيعلا عومجم نوكي نأ هعمجي هنأ ريغ
 نهرلا يف نوكي ءًاضبق عيبلا يف نوكي يذلاو «ضوبقم وهف اذكه ناك اذإف هنود

 .كلذ فلتخي ال ءًاضبق

 ©) ةعيدولا :(اضيأ) مألا
 لاقف ءافلتخاف «ةعيدولا لجرلا لجرلا عدوتسا اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ولو ؛عّدوتسملا لوق لوقلاف ءاهعفدت مل :عدوتسملا لاقو .كيلإ اهتعفد :عّدوتسملا

 ءاهتعفدف نالف ىلإ اهعفدأ نأ ينترمأ :لاق عّدوتسملا ّنأ ريغ اهاحب ةلأسملا تناك

 انقرف امثإو ؛ةنيبلا عدوتسملا ىلعو ؛عووتسملا لوق لوقلاف كرمآ مل :عدوتسملا لاقو

 اًضْعَب مُكَضَعَب َنِمأ ْنِإَف ) :َكْ هللا لاق دقو «عدوتسملا ريغ هيلإ عوفدملا ّنأ امهنيب

 .ةيآلا 6 دْهَتَحَمُأ َنِمْتْؤَأ ىذا ٌدَوُيلف

 ريغ ىلإ اهعفد ىعدا امّنِإ :يناثلاو .هنمتئا نم ىلإ اهعفد ىعدا امنإ :لوألاف

 .عفادلا ريغ هيلإ عوفدملا ْنأل ؛ هل مرغأ «هرمأ هنأ ركنأ املف .هرمأب عدوتسملا

 0 ِ ةتاهشب مايقلا نم ءرملا ىلع بجي ام) باب :(اضيأ) مألا
 تس

 اَهَمْيُكَي نَمَو َةَدهْسلأ أوُمُتكَت الو ) :َكك لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 « هب ةَدنْهْشلآ أوُمِِقَأَو 7 :لاقو ؛ةيآلا « ٌكيِلَع َنوُنَمْعَت اَمب ُهَلآَو بلف هْئاَ دمتِ

 .ةيآلا [؟ :قالطلا]

 ماكحأ رظناو 6759و ١١١ /ص 3/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 217*/ص 24 /ج ألا 2000(

 .797 /ص .5/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.1755 و 158/ص ١ /ج «نآرقلا

 بلطملا دبع 3 / قيقحت مألا رظناو ٠5" /ص «ينزملا رصتخم رظناو 2.57 /ص ءال/ج مأآلا )0

 7١. 7 /ص 2/ج



 لهأ نم .هنم تعمس نم لك نع ظفحأ يذلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأ هيلع ًاضرف ّنأو «ةداهشلا هتمزل دقو .دهاشلا يف هنأ ؛تايآلا هذه يف ملعلا

 ؛(ديعبلاو بيرقلا) ضيغبللو «ديعبلاو «بيرقلاو .هدلوو .هيدلاو ىلع اهب موقي
 .تاداهشلا عرفتت مث .ًادحأ اهعنمي الو ءاهب يباحي الو .دحأ نع متكي الو

 .اذه ريغ باتك اذهلو ؛مزلي ال امو اهنم مزلي اميف .نوفلتخيو نوعمتجيف

 :''' (نهرلا) باب :ينزملا رصتخم

 ءقح نيدلاو «نيدلا يف نهرلاب هؤانث لج هللا نذأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :ىلاعتو كرابت هللا لاقو ,نهرلا مدقت امو نهرلا نيح يف مزل قح لك كلذكف

 رمألا زئاج نم ًاضوبقم نوكي ىتح نهرلل ىنعم الو «ةيآلا « ٌةَصوُبَقُم ٌنَهِرَف )
 .. هريغو عاشم نم هضبقو هنهر زاج ؛هعيب زاج امو ءضبقأ نيحو نهر نيح

 .نهر الف هلبق اًمأف .هدعب وأ هعم الإ - نهرلا ضبق - زوجي الو

 04 هلأ هب مُكَبِاَحُي اَحي هوفخت 2 در كيفن فا ام أوُدَبت نِإَو ): : لَك هللا لاق

 "9 ( اَهَعَسو الإ اًسْفت هَل ِلَكُي ال ) : كي هللا لاقو

 )١( /ص «ينزملا رصتخم ”4.

 زأ ْمكِشَأ نام اوُدَبُت نإو ضألا ىف اَمَو ِتوبَمَسلأ ىفاَم هلي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك 184 /ةيآلا (1)

 .[144 ةرقبلا] © ٌريِدَق ءْىَس لك ْىَع لَو هَ نم ُبّرَعُيَو آَشَي نَمِل ُرهْغَيَ هلآ هب مُكَتِياَحُيوُفَحُت

 َتَبَسْحمأ ام اَّيَلَعَو ْتَبَسَك اَم اَهَل اَهَعَسُو الإ اًسْقت ُهَللاْفِلَكُي ال ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك 587 /ةيآلا (*)

 ًاقلَبَق ني تريزا ىلَع هُهَتلَمَح امك (رْصإ آَْيَلَع لمخَت الو امر انأطَخأ وأ ائيسيك نإ َئْذِخاَوُي ال اني
 ِمْرَقْلا لع انَرصنََ اندَّلَوَم ّتنأ آَئْمَحَرأَو امل ْرِفْغأَو اَكَع ُفْعأَو مي اَنَل ةَقاَط ال ام اَنْلِهَحت الو اككر

 .[؟5845 :ةرقبلا < تريرغكلا
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 تايآ ف يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف :نآرقلا ماكحأ

 :''” ةقرفتم

 نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ ينثدح ء.ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ :يقهيبلا لاق

 يناتسبلا نسحلا نب حلاص نب دمحم ركب وبأ انربخأ ءرسفملا يسرافلا بويأ
 :يدارملا ناميلس نب عيبرلا انربخأ ؛(زاريشب)

 نع ءدعس نب ميهاربإ انربخأ هللا همحر يعفاشلا سيردإ نب دمحم انربخأ

 :امهنع هللا يضر سابع نبال ةمركع لاق «ةناجرم نب ديعس نع ءباهش نبا
 ْوَأ ْمُكِسْفنُأ ف ام أوُدَبُت نإَو ) :ةبآلا هذه الت امهنع هللا يضر رمع نبا نإ

 .نكلهنل اهب هللا انذخأ نئل هللاو :لاق مث ءىكبف «ةيآلا ( ُهّلآ هب مُكَبِساَحُي هوُفَحَت

 دجو دقو «نمحرلا دبع ابأ هللا محري) :امهنع هللا يضر سابع نبا لاقف

 هب هللا لوسرل كلذ اوركذف ءاودجو ام - تلزن نيح - اهنم نوملسملا

 لوقلا نم «'"'ةيآلا [[87 :ةرقبلا] © اَهَعَسْو اَلِإ اًسْفت ُهَللأ ُفِلَكُي ال ) :تلزنف

 .دحأ هيلع ردقي الو .دحأ هكلمي ال امم سفنلا ثيدح ناكو «لمعلاو

 ("' داهجلا هيلع بجي ال اميف لصف :نآرقلا ماكحأ

 « اَهَعَسو الإ اًسْفَن ُهَللآ ُفِلَكُي ال ) :لاقو «ةيزجلا اوطعي ىتح باتكلا لهأو

 هنم اوُّلُك امنإف .هنع اوزجع اذإف .هوقاطأ ام نيملسملا ىلع ضرُف © اذبف «ةيآلا
 .مهونداهي وأ «نيكرشملا نم نيقيرفلا لاتق نع اوُفكي نأ :سأب الف «هوقاطأ ام

 .47 /ص ء١/ج .نآرقلا ماكحأ )١(

 .”7 /ص 7 /ج «نآرقلا ماكحأو ,7 44 /ص «ةروثأملا ننسلا يف ثيدحلا صن رظنا (؟)

 .57؟ /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ ()

 ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظنا «ةفرحمو ةصقان اهنأ رهاظلاو ...هللا ضرف اذهف :مألا ةرابع يفو (:)

 .7 /مقر (ةيشاحلا) 57 /ص

1: 



 مالكلا لوصأب ؛ءيعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 00 (هيف هداقتعا ةحصو

 ْرَأ ْمكِسفنأ ىف اَم أوُدَبُت نإَو ) :ىلاعت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ناميإلا نم بلقلا ىلع هللا ضرف ام كلذف «ةيآلا 6 هلآ هب مُكَبِساَحُي ةوفخت

 .ناميإلا سأر وهو .هلمع وهو

 .786 /ص ١2/ج .يقهيبلل / يعفاشلا بقانم قلل

5٠٠ 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

. 

6 

 7 0 5 7 مسوس ص 0 ل و ل ل م 207

 َكنَدَل نِم اَعَلبَهَو اَنَتّيَدَه ذِإ َدَعَب اََيوُلُق خت الل اَنَبَر ) : و هللا لاق
 هم 7 عك

 اه :نيرمع لان ''” ( ُباَّهَوْلَأ تن كن ةمحر

 :"” (نيتريخألا نيتعكرلا 4 ةءارقلا) باب :مألا

 ةعكرلا يف نآرقلا ّمأ مامإلا فلخ ارقتأ :هللا همحر يعفاشلا "”تلأس

 ؟رِسُت ةريخألا

 امو :تلقف هيلع بجاوب سيلو .كلذ بحأ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا دبع وبأ ينربخأ :لوقي ثراحلا نب سيق عمس هنأ ءهربخأ يّسُن نب ةدابع

 ركب يبأ ءارو ىلصف «قيدصلا ركب يبأ ةفالخ 5 ةنيدملا مدق هنأ يحبانصلا

 مث ءلّصفملا راصق نم ةروسو «نآرقلا مب نْيََلوألا نيتعكرلا يف أرقف «برغملا
 هتعمسف «هبايث سمت نأ داكتل ىبايث نإ ىتح هنم توندف «ةثلاثلا ةعكرلا يف ماق

 ال َبَهَو اَنَتْيَدَه ْذإ َدْعَب اَمبوُلُق غِرُت ال ابر 7 :©© ةيآلا هذهبو ءنآرقلا ماب أرق

 .ثيدحلا «ةيآلا « ُباَّهَوْلَا تن َكلنِإ ةَمَحَر َكنّدَل نم

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 دنسملا - ينزملا رصتخم رظناو .178/ص هسفن عجرملا رظناو 23307/ص ءال/ج ءمألا )م

 .056و ه51/ص «8/ج «بلطملا دبع 3 /قيفحت مألا رظناو .417”/ص

 .يدارملا ناميلس نب عيبرلا :لئاسلا (9)

 73737 /مقرب :5١1 /ص 3/ج .يعلا ءافش رظنا «حيحص وهو «فوقوم ثيدحلا 20

1١ 



 ىلع أرقي ال ءلمعلا هيلع سيل لوقنو ؛هذه هركن انإف :يعفاشلل :تلقف
 نب نايفس لاقو :هّللا همحر يعفاشلا لاقف ؛"'”ءيشب ةثلاثلا ةعكرلا يف نآرقلا أ رثإ

 تنك نإ :لاق قيدصلا ركب يبأ نع اذهب زيزعلا دبع نب رمع عمس امل :ةنييع
 لمع لمعلل متكرت لهف :لاق .هب تذخأف ءاذهب تعمس ىتح ءاذه ريغ ىلعل

 ؟زيزعلا دبع نب رمعو ءرمع نباو ءركب يبأ
 .(رمع نبا) هللا دبع نع ؛عفان نع كلام انريخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ةروسبو «نآرقلا مأب ةعكر لك يف .ًاعيمج عبرألا يف أرقي هدحو ىّلص اذإ ناك هنأ

 يف ةدحاولا ةعكرلا يف ثالثلاو نيتروسلاب انايحأ أرقي ناكو :لاق نآرقلا نم
 .ثيدحلا ''” ةضيرفلا ةالص

 ا" ( نّوعرف ٍلاَء ب بَْأَدَح ) : كي هللا لاق

 :''' (ةيصولا) باب :رهازلا
 .اهبحاص بأدت ىمحلا :فوُحخملا ضرملا نمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةعبارلاو ةثلاثلا يأ )١(

 2 ٠١60 /ص “3/ج .يعلا ءافش رظنا «حيحص هدانسإو «رمع نبأ ىلع فوقوم ثيدحلا قفز

 يف انهف ءديدجلا نع ميدقلا يعفاشلا بهذم اهيف فلتخا امم ةلأسملا هذه :تلقو « 774 /مقرب

 :روتكدلل /يعفاشلا مامإلا ةعوسوم رظنا ةعبارلاو ةثلاثلا نيتعكرلا يف ةءارقلا بحتسي ديدجلا

 رشنلاو ةعابطلل ةبيتق راد م417١/1547 :ىلوألا ةعبطلا ء177/- ١75 /ص ء١/ج .نوسح

 ريغ ةحتافلا ريغ ء يشب ةعبارلاو ةثلاثلا نيتعكرلا يف ةءارقلا ريتعيف ميدقلا يف امأ «عيزوتلاو

 يف رصعلاو رهظلا يف أرقيف ءانب يلصي هللا لوسر ناك» :لاق ةداتق يبأ ثيدحل « بحتسم

 «نآرقلا ماب نيتريخألا يفو .أنايحا ةيآلا انعمسيو «نيتروسو باتكلا ةحتافب نيتيلوألا نيتعكرلا

 .يراخبلا هاور «حبصلا يف كلذكو «ةيناثلا رصقيو رهظلا نم ىلوألا ةعكرلا لوطي ناكو

 يوونلا لاق .يعفاشلا بهذملا يف ىوتفلا هيلعو .ةجام نباو «يئاسنلاو «دواد وبأو .ملسمو

 .نييعفاشلا بلغأ دنع حصأ انه ميدقلاو :هّللا همحر
 و

 هلأ ُمُهَّدَحَأَف انِجَياَمب اوُبَّذَك ْمِهِلَبَق نم َنيِلاَو َنَوَعَرِف ٍلاَء ٍبأَدَك ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (*)

 ء[ل١ :نارمع لآ]:6 ٍباَقِعْلأ ُد ُديِدِش هَسآَو مُنذ

 777 /ص .يرهزألل / يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا 20

 دك



 ماد اذإ لمع يذ لكو «هقرافت الف هيلع طيغتو مزالت :يأ «بأدت ىنعم

 .هيف رتفي مل اذإ ريسلا لجرلا باذأو ءابأد بدي «بأَد دقف هيلع

 28 ينلا ىلع مهرهاظت :يأ «ةيآلا « َنْوَعَرِف ٍلاَد بأَدَح ) :َكك هللا لاق
 مهرفك يف مهتداع :ليقو «مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ىلع نوعرف لآ رهاظتك

 .نوعرف لآ ةداعك

 هلال ني مالا 7

 (” 6 ِءآَسْيلا ترو تّوهشلا بح سائلل َنْيز ) : كَ هللا لاق

 0 حاكتلارمأ ف ءاجام :مألا

 .ىمايألا ىنعم يف هرمأ ضعب يف لخدي لجرلاو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 ردقيو «حاكنلا ىلإ جاتحي أغلاب ىلوم ناك اذإ .نهوحكتي نأ ءايلوألا ىلع نيذلا

 كلذ مزل .ةصاخ ةأرملا يف ةّنُسلاو «ةيآلا تناك ولف ؛هحاكنإ هيلو ىلعف «لاملاب

 نم اهيف قلخ امل ,فافعلا ةأرملا حاكن هب ديرأ يذلا ىنعم نأل ءلجرلا يدنع

 :َكك هللا لوقل .باتكلا يف روكذم لجرلا يف كلذو «ةنتفلا فوخو ةوهشلا

 .ةيآلا « ِآَسِيلا ب ِتوَهْشلَ ُبُح ِساّئلِل َنْيَن )

 :قلك لوقي هللا نإف «قلخلا رثكأ يف تلعج ىتلا ةوهشلا هيف قلخت مل نأب ءءاسنلاو
 ص

 ةوهشلا بهذأ ضراعب وأ «ةيآلا 2 ٍءاَسْيِلأ م ِتّوَهْشلا ُبُح سائل نير (

 ةَرَطَفُمْلا ِريِطَنَقْلاَو َنيبْلآَو ٍِءآَسْيلا حرم تاوهشلا ُبُح ِساّئلِل َنْيُر ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(
 5 6 معمم راسل م 2 موا خم ميم ل وعمب م راعص 0 لا

 ْمَدنِع هلو اَيْنُدلأ ةوْيَحْل عنكم كللذ ٍثْرَحْلاَو رعتألاو ِةَمْوَسْمْلَا ٍلَيَخْلاَو ةّضِفْلاَو بَهَّذلا تري

 ١4[. :نارمع لآ] 6« ِباَعَمْلَأ يرَسُح

 .7ا/كو اال /ص 0 /ج «بلطملا دبع .د / قيقحت مألا رظناو 2155 /ص ه /ج مألا قفز
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 ىلختي نأو «كلذ بجأ لب ,حاكنلا عدي نأ ًاسأب ىرأ الف «(هريغ وأ ربك نم)

 ."7 هنا ةدابعل

 'بآق ملل اوُلوُو هَكِلَمْلاَو وه الإ هَل ل نأ هَ ١) كي هلا لاق سو وكل وهم
 [18 :نارمع لآ ' ! ( ٌريكَحْلَ ُديِزَعْلا وه لإ َهَلِ ل ٍطَسقْل م اب

 هلمح 2 مث ءاهب هماقمو نميلا ىلإ هجورخ ف ءاج ام) باب :يعفاشلا بقانم

 ا"' ,ةرظانملا نم نسحلا نب دمحم نيبو هنيب ىرج امو ؛نوراه ىلإ نميلا نم
 هللا امهمحر

 اعد هنأ .هللا همحر ديشرلا ىلع هللا همحر ىعفاشلا لوخد رابخأ يف يور دقو

 هنع هلأس ءاعدب - ديشرلا ىلع يأ - هيلع - يعفاشلا يأ - هلوخد دنع
 وه الإ َهَلِإ آل هنأ ُهَلأ َدِهَس ) :ًالوأ ارق هنأ وهو ءهايإ ُةمّْلعف عيبرلا نب لضفلا

 ّنِإ © ٌميِكَحْلأ ٌريِرَعْل وه الإ َهَلِإ آل ”طَسقْلاب اًميآَق معلا أولوأَو ةكِيتلَمْلاَو » 2 20 ًْ 52 هاما * هضم وُ قمر هةر

 .ناتيآلا 14-١9[ :نارمع لآ] (« ُمَلْسِإلآ ِهَلَأ دنع تيلآ

 هذهو .ةداهشلا هذه هللا عدوتساو «هب هللا دهش امب دهشأ انأو :لاق مث

 .؛كسدق رونب ذوعأ ينإ مهللا «ةمايقلا موي يلإ اهيّدؤي هللا دنع يل ةعيدو ةداهشلا

 ليللا قراوط نمو .ةهاعو ةفآ لك نم .كلالج ةكربو .كتراهط ةمظعو

 تنأو .«”" ثوغأ كبف يئايغ تنأ مهللا ءريخب قرطي ًاقراط الإ ,''”راهنلاو

 ىبحي ركذ امك «نههني ملو جاوزلاب ءاسنلا نم دعاوقلل ىلاعت هللا بدن مدعب كلذ ىلع للدو 2ع(

 ىلختي ىنعمو ؛59 /مقر ةقحاللا ةيآلاب كلذ ريسفت رظنا (اروصح) فصوب مالسلا هيلع

 .اهل غرفتي يأ :هّللا ةدابعل

 .ةلماك انه تدرو ةيآلا (؟)

 ١150. و ١179 /ص .١/ج يقهيبلل / يعفاشلا بقانم ()

 .نجلاو سنإلا قراط :تاياورلا ضعب يف (4)

 .ثيغتسأ كب :تاياورلا ضعب يف (6)
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 «ةربابجلا باقر هل تلذ نم اي .ذوعأ كبف يذايع تنأو .ذولأ كبف يذالم
 نمو ؛كرتس فشك نمو «ءكيزخ نم كب ذوعأ «ةنعارفلا قانعأ هل تعضخو

 يمونو .يراهنو يليل يف ''' كزرح يف انأ ءكركش نع فارصنإلاو ؛كركذ نايسن
 ؛يراثد كؤانثو ءيراعش كركذ «يتاممو يتايحو ءيرافسأو يفعضو «يرارقو

 .كهجو تاحبسل ًايركتو ءكتمظعل ًافيرشت ؛كدمحبو كناحبس «تنأ الإ هلإ ال
 ,«كظفح تاقدارس يلع برضاو «كدابع رش نمو .كيزخ نم ينرجأ
 لوح الو ."'نيمحارلا محرأ اي ريخب كنم يلع دُجو ؛كتيانع ظفح يف ينلخدأو

 هلآو دمحم ىضترملا ينلا ىلع ةالصلاو «ميركلا ميظعلا يلعلا هّللاب الإ ةوق الو

 .ًاريثك ملسو

 - "7 ( ٌمَلَْسِإلآ هللا دنع تريلا نإ ) : كه هللا لاق

 :*” ليئارسإ ينب حئابذ باب :مألا

 - ليئارسإ ىنب ىلع ىلاعت هللا مرح ام لزي ملف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 هلالج لج هللا ثعب ىتح همرح ثيح ًامرحم - ةماع مهريغو ؛ةصاخ دوهيلا

 :هقلخ ملعأو ءهرمأ ةعاطو كي هلوسر عابتإب رمأو .هب ناميإلا ضرفف يي ًادمحم
 نم لعجو «.هلبق ناك نيد لك هب خسن يذلا مالسإلا نيد نأو «هّتعاط «هئعاط نأ

 )١( كظفح يأ - كتءالكو كفنك يف انأ :مهضعب لاق -.
 ينفو :(ًاضيأ) تاياورلا ضعب يفو «نيمحارلا محرأ اي كنم ريخب ينذعو :تاياورلا ضعب يفو (؟)

 .نيمحارلا محرأ اي سنإو نج لك نم ريخب يتعور
 ْنِم الإ بتكإلا اوُيوأ يذلا فّلتْخأ اَمَو ُسّلسإلآ هَل دنع تريد ّنِإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 .[15 :نارمع لآ] © ٍباَسِلأُعيِرَس هلآ كر هلآ ِت يا َرفَكَي نمو مهني امْهَب ملل ُمُهَءاَج اَم ِدْحَب

 ١/ج ءمألا رظناو .1795/ص ء١/ج ءيعفاشلا بقانم رظناو 2847 /ص .؟/ج «مألا (4)

 7 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .45/ص ١. /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو 7017 /ص

 57١. /ص
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 2 تاص يم

 ( ٌملْسِإلآ هلأ َدنِع تيدلآ َّنِإ ) :لاقف .هب ًارفاك هعبتي ملف .هنيد ملعو .هكردأ

 .نآرقلاب اذه ناكف «ةيآلا

 أ 2 ما. ه ت00 س هر مو و 0

 امو ارضح ريح نِم ٌتَلِمَع اما سفن دجت َمْوَي ) : كَ هللا لاق
 و ارضحم بخ نم تلمع سفن لكح - موي ) ل

 هَ 2 2 ىلا 1

 20 هنع هللا يضر يعفاشلا نم تردص يتلا ةيصولا :مألا

 سابعلا نب سيردإ نب دمحم هبتك باتك اذه :ناميلس نب عيبرلا لاق

 يفخت امو نيعألا ةنئاخ ملاع هللا دهشأو «نيتئامو ثالث ةنس نابعش يف ىعفاشلا

 هللا الإ هلإ ال نأ دهش هنأ هعمس نم مث ءاديهش هؤانث لج هب ىفكو ءرودصلا

 .كلذب نيدي لزي مل هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هل كيرش ال هدحو
 ىتح نيدي هبو

 1 ا ع مر وو ص

 '"' ( اًديِعَب اَدَمَأ دهَتَيبَو اَهئْيبَن

 ؛هتيصو عمس نم ةعامجو .هسفن يصوي هنأو هللا ءاش نإ هيلع هثعبيو هللا هافوتي

 يف هللا مرح ام ميرحتو ؛# هيبن ناسل ىلع مث .هباتك يف كتي هللا لحأ ام لالحإب

 للا اضر كرت هتزواجم نأو «هريغ ىلإ كلذ نم زواجي الأو .ةنسلا يف مث «باتكلا

 ضئارف ءادأ ىلع ةظفاحملاو ,تاثدحملا نم امهو «ةنسلاو باتكلا فلاخ ام كرتو

 نيب فوقولا ركذ ةرثكو هلل افوخ همراحم نع ٌفكلاو «لمعلاو «لوقلا يف َكْنَك هللا

 ذوق ِءوُس ني ْتلَِع امو ارَصحمر تح ْنِم ْتلَِع امو سضت ُلُكح ُدجَت َمْوَي ) :هيدي
 7 85 7 هم شل لو رول 0000 01

 م هنإف للا اهزنأ ثيح ايندلا لزننُت نأو «ةيآلا « اًديِعَب اَمَأ َدُهكْيَبَو اَهَنَيَب َّنأ و

 ٍءوُس ني ْتَلِهَع امو اَرَصْحُِرْبح ْنِم ْتَلِهَع امٍسْفَ ُلُكح ُدجَت َمْوَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا 0(

 ٠١[. :نارمع لآ] ( ٍداَبعْلابف ومر ُهلآَو دُدَسْفت هَل ْمُكرَذَحُيَو ديِعَب ادم ةَكْببَو اهني َّنأَوَل دو

 دقو 2510 - 1417 /ص :؟ /ج .يقهيبلل / يعفاشلا بقانم رظناو «157؟ /ص ء4/ج ألا (0)

 ءاجرو هللا نم فوخ ىلع لدت يتلا ةسيفنلا ةيعرشلا هتيصو يف ةيآلا هذهب يعفاشلا دهشتسا

 . ناكمو نامز يأ يف صوم لكل ًالاثم ةيصولا هذه ريتعت نأ نكميو «...ريخ نم هدنع ام

 1 .7717و 171 /ص 0 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو
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 لعجو ؛لمع راد اهلعج امثإو «عاطقنالا ةلجاع ةدم ماقم الإ ماقم راد اهلعجي

 هللا فعي مل نإ ءرش وأ ريخ نم ايندلا يف لمع امب اهيف ءازجو رارق راد ةرخآلا

 .خلا ...هؤانث لج

 يعفاشلا يأ - ريغي مو :ةيصولا هذه ركذ ةياهن يف هللا همحر يقهيبلا لاقو
 ." هذه هتيصو -

 :"' ةمدقملا :ةلاسرلا

 ناك نمع رابخألاب - ميركلا نآرقلا - مهظعوو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ءأراثآ دمحأو ءأرامعأ لوطأو ءدالوأو ًالاومأ مهنم رثكأ ناك نمم «مهلبق
 مهايانم هئاضق لوزن دنع مهقاذأف .مهايند ةايح يف '' مهقالخم اوعتمتساف

 ,'”ناوألا فن يف اوربتعيل .مهلاجآ ءاضقنا دنع هتبوقع مهب تلزنو «مهلامآ نود
 :ةدملا عاطقنا لبق اولمعيو «'''ةلفغلا نْيَر لبق '' اوهّنتيو «نايبتلا ةّبلجب اومهفتيو

 ْتَلِمَع ام سفت لك ُدِجَت موي ) و «ةيدف ذخؤت الو «"”بنذم ْبِتِعُي ال نيح
 53 8-2 2 مق ع وع هملول هع _ + قة - هم اسر سهٌش ل اء

 .ةيآلا © [ًديِعَي ادَمُأ دهَْيَبَو اَهَْيَب نأ َوَل ُدَوَت ءَوُس نِم ْتَلِمَع اَمَو ارضحم ٍرْبَح ْنِم

 .189/ص ١ /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم )١(

 .١5و 7٠١ /ص .١/ج .نآرقلا ماكحأ رظناو ء.19و18/ص 57و ؛؟ /ةرقفلا ةلاسرلا ()

 .؟597 /ص ءطيسولا مجعملا ءريخلا نم بيصنلاو ظحلا :قالخلا (6)
 دقو ١٠. /ص ءطيسولا مجعملا ءناوألا نم لبقتسي اميف يأ .فنأتسملا ديدجلا :فلألا (5)

 .١7/صا/ج «نآرقلا ماكحأ يف «فنآ» :تدرو

 7١. /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ يف (اوهبتنيو) ظفلب تدرو (5)

 ام موق لع َناَرَلَي الغ ) .هيلع نار دقف ًائيش ىّطغ ام لكو «ةيطغتلاو عبطلا :ةلفغلا نير (5)

 "85/ص طيسولا مجعملا 2114 :نيفنطلا] © َنوُبسكَي أوُناك

 .هنم لبقي ًارذع رذتعي ال :بنذم ُبِتعُي ال (0)

 ع1/



 .هملع نم هملع ًةجحو ةمحر - هؤانث لج - هباتك يف لزنأ ام '”لكف

 مها م هَ ب 31 00-5

 .هملع نم لّهْجَي الو ُهلهَج نم ملعي ال .'"'' هلهج نم هّلهَجو

 َنرَمِع َلاََوَميِهرَيِإ َلاَءَو اَحوُنَو َمَداَء ْنقْطصآ هللا ْنِإ ) : كو هللا لاق

 8+ :نارمع لال" ' ©( نيِمطعلا ىلع

 :' ةيزجلا باتك :مألا

 لاقف هتوفص هتصاخ نم - هناحبس - ركذ مث :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 « َنيِمَلعْلا ىلَع َنرَمِع َلاَءَوَميِهَرِتِإ َلاَءَو اَحوُنَو َمَداَء َنفَّطَصَأ هلأ َّنِإ ) :زعو لج
 .امهئافطصا ركذ ةداعإب ءأحونو مدآ صخف .ةيآلا

  يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف لصف :نآرقلا ماكحأ
 : تاولصلاو تاراهطلا

 مث .هؤايبنأ مهنأ ملعأف .هقلخ نم هتوفص ركذو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َمَداَ ىفطصآ هللا نإ ) :لاقف «هئايبنأ ءايلوأ مهنأ ركذف ءمهِلآ نم هتوفص ركذ

 .ةيآلا 6 َنيِمَلَعْلا لَع َنرْمِع َلاَءَوَميِهرَبِإ َلاَءَو اَحوَُو

 لآو دمحم ىلع ةالصلا ركذ نأ هنع هللا يضر دوعسم يبأ ثيدح ناكو

 .- ملعأ هّللاو - باتكلا ىنعمل اندنع هبشي - دمحم

 ١( «نآرقلا ماكحأ يف (لزنأ امم ناكو) ظفلب تدروو ج/١« ص/7١.

 .؟١/ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ يف اهدعب ام طقس (؟)
 .ةلماك انه تدرو ةيآلا (9)

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو « 4 /ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «154 /ص ؛4/ج «مألا (5)

 .0"١7/ص .ه /ج .بلطملا

 ."/ص «١2/ج «.نآرقلا ماكحأ (5)

 دلل



 هللا لوسر مهاطعأ نيذلا نأ ىلع كلذ لد :''' هللا همحر يعفاشلا لاقو

 ةعم مهيلع ةالصلاب 2 هللا لوسر رمأ نيذلا دمحم لا :مه سمخلا 2

 َمَداَ ىفْطَصَآ َهّللا ّنِإ ] :لوقي هنإف .8 هيبن دعب .هقلخ نم مهافطصا نيذلاو
 لد روصو

 ىفطصا هنأ :ملعاف «ةيآلا © َنيِمَلَعْلا ىَلَع َنرْمِع َلاَءَو َميِهَرتِإ َلاَءَو اَحوُكَو
 ."' مهلآو .مهيلع هللا تاولص ءايبنألا

 ا" © اًروُصَحَو اًدّيَسَو ) : ك8 هللا لاق

 :” حاكنلا رمأ ذي ءاج ام :مألا

 اًديَسَو ) :"'لاقف .همركأ ” ًادبع - هللا - ركذو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لدف «حاكتلا ىلإ هبدني ملو .ءاسنلا يتأي ال يذلا :روصحلاو «ةيآلا « اًروُصَحَو

 هل ًانصحُم نوكي نمث «هيلإ جاتحي نم هيلإ بودنملا نأ ىلع - ملعأ هللو - كلذ

 .الا/ و /8/ص ء١/ج «نآرقلا ماكحأ )١(

 ١. /مقرب ءالا/ /ص ١. /ج «نآرقلا ماكحأل شماهلاب ركذ امك .مالكلا قايس ءاضتقال ةدايز هذه (؟)

 خيب َكْرْسَيُي هلا نأ باّرخِملا ىف ىلَصُي ٌمِآَق وهو ُهكبَلَمْلأ ُهَنَداََف ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 .[4 :نارمع لآ] © َنيِحلّصلأ نم اّييَتَو اًروُصَحَو اًدَيَسَو هلأ َنِم َةَمِلَكِ اَقْدَصُم

 /ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2177 /ص «ينزملا رصتخم رظناو .154 /ص .0 /ج «مألا (4)

 ."الا/ل /ص .5/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو اا و ١٠

 .مالسلاو ةالصلا هيلع ىبحي ينلا وه (5)
 ١ /ج .نآرقلا ماكحا يف درو امكو «قايسلا ةرورضل ءافلا تديزو (لاق) ظفلب مألا يف تدرو 0300

 .1 7١ /ص
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 207 و م ركود ل هلك ل و هر 1

 "' ( َمْيَرَم لفكَي م ُهْيا َمُهَملَقأ وقلي ْذِإ ْمِهْيَدَلَّسك اَمَو ) : 5 هللا لاق

 :"”رفسلا رضح اذإ ءاسنلا ُمْنمَق :مألا

 نبا نع «عفاش نب يلع نب دمحم يمع ينربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هي هللا لوسر ناك :تلاق اهنأ 8 يبلا جوز ةشئاع نع هللا ديبع نع .باهش

 ."'اهب جرخ ءاهمهس جرخ نهتيأف .هئاسن نيب عرْفأ ءًارفس دارأ اذإ

 فيفختلل ةدحاو جارخإ دارأف ةوسن هلو «ءرملا رفس رضح اذإ :لوقأ اذهبو

 «نهنيب عرقيف ءءاوس هعم جورخلا يف ٌنهقحف ءاهب ءانغتسالاو «عيمجلا ةنؤم نم

 مو «نهنيبو اهنيب ّمَسَق رضح اذإف ءاهب جرخ .جورخلل اهمهس جرخ َنهتيأف

 .اهب باغ يتلا مايألا اهيلع بسحي

 يف هباتك يف ةعرقلا ّرعو لج هللا ركذ دقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ه# ينلا نع ءاج ام ًاقفاوم اهركذ ناكف ,نيعضوم

 ١- نيِضَحْدُمْلا ) :ىلإ © َنيِلَسْرُمْلا َنِمَل َسّموُي ّنِإَو ) :ىلاعت هللا لاق” «(

 .تايآلا ”” [1 189-41 :تافاصلا]

 ١- َمَيْرَم لفك َْرُهْيَأ ْمُهَمَلقأ توُقلُي ْذِإ ْرِهْيَدَأ تك اَمَو ) :لاقو «
  6.ةيآلا

 توُفلُي ْذِإ ْرِهْيَدَل تنك اَمَو "كيل هيِحوُت بيَقْلا ِءاَبْنأ نِم َكِلَذ ] :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[44 :نارمع لآ] ( َنوُمِصَتْحَي ْذِإ َمِهْيَدَل تنك اَمَو َمَيرَم ُلُفَكَي رُهُيأ ْحُهَمَلقَأ

 / قيقحت مألا رظناو ١608-2157 /ص 7 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ١١21/ص .ه /ج «مألا قفز

 .؟4)/و 581 /ص 235/ج «بلطملا دبع .د

 .18 مقرب «43 /ص "7 /ج يعلا ءافش رظنا .نئسلا باحصأو ناخيشلا هجرخأ .حيحص ثيدحلا (9)

 .نيعضوملا حاضيإل ينم ميقرتلا (4)

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ - تافاصلا ةروس يف اهل يعفاشلا ريسفت دريس (0)
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 ءاهيلع نوعرتقي مهمالقأل نوقلملا ودعي الف - مالسلا اهيلع - ميرم امأف

 الو «عراقي اميف قحب يلدي نم عراقي امنإ هنأل ؛ اهتلافك يف ءاوس اونوكي نأ
 اهوادتي ال دحاو دنع نوكت نأ ءاهرمأ يف لمجأو اهب قفرأ "ناك اذإ نودعي

 هللاو - اندنع اهانعم هبشأ اذهف ءاهتلافك اومسقي اونوكي وأ «ةدم ةدم مهلك
 .- ملعأ

 ةنؤم مزلي الثل اهوعفادي نوكت وأ .هبحاص نود اهتلافك ىلوتي مهيأ اوعرتقاف
 .مهدحأ اهتلافكب درفنيل اوعرتقا دقف ناك امهيأو .هباحصأ نود ًادحاو اهتلافك

 .يقب نم اهنم ولخيو

 مهس جرخ اذإف .نهلك قحلا تاوذ .ىنعملا اذه لثم ىف نهف «نهنم ةدحاوب

 سنوي ةعرقو «ميرم يف ةعرقلا ىنعم يف اذه ناكو «نهنود اهل رفسلا ناك ةدحاو

 .عيمجلا نود ةدحاو درفنتل عرقأ ءقوقحلا توتسا نيح

 :"' ةعرقلا باتك :(اضيأ) مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 َتوُقَلُي ْذِإ ْرِهْيَدَل ٌتنُك اَمَو ) :ىلاعت هللا لاق :لاق يعفاشلا انربخأ

 .ةيآلا ( نوُمِصَتْحَي ) :هلوق ىلإ « َمَيَرَم ُلُفكي ْرُهُأ مُهَمَلق
 نيعرتقملا ةصق يف َكَنَك هللا باتك يف ةعرقلا لصاف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نوكت الف «ةعمتجم مالسلا هيلع سنوي يعراقملاو - مالسلا اهيلع - ميرم ىلع

 .اهب قفرأ اوناك اذإ :بوصألا لعل )١(

 3 /قيقحن مألا رظناو لت ”-١ا/ /ص 2, /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2 ”* /ص 3ى/ج ألا قفز

 .181-7١ا/9/ص :9/ج .بلطملا دبع

 فيح



 اوناك :اونوكي نأ ميرم ىلع نوعرتقملا - ملعأ ىلاعت هللاو - ودعي الو

 اهنآل ؛ اهب قفرأ مهنم دحاو دنع نوكت نأ ناك املف ءاهوسفانتف اهتلافك يف ًءاوس

 هبشأ ناك .كلذ لثم هريغ دنعو ءرثكأ وأ موي مهنم دحاو لك دنع ترّيِص ول

 ءاهيلع هل فطعأ ناك ًادحاو ناك اذإ لفاكلا نأ لَبِق نم اهب رّضأ نوكي نأ

 هب نسحي امو «درت امو «لبقت امو ءاهقالخأب ملعلل ءاهتحلصم هيف امب ملعأو

 ال هلعلو ءاهحلصي امب رباخ ريغ اهلفك ءاهتلافك '''فنتعا نم لكف ءاهؤاذتغا

 .هريغ فنتعا ام اهتلافك نم فنتعيف «هريغ ىلإ ريصت ىتح اهحالص ىلع عقي

 ام ةعنتمم ريغ «ةيبص تناك اذإ دحاو ةيالو نأ كلذو .حصي رخآ هجو هلو

 اهلفكي نأ ءاهيلع رتسأو ءاهل مركأ ناك ؛هرتس يغبني ام رتسي ءلَقَع نم هنم عنتمي

 .ةعامج نود دحاو

 امك ءصصخلاب اهتنؤم يقب نم مرغيو ؛ءلفاك دنع نوكت نأ زوجي :لاقو

 .اهتنؤم هيلع نم ىلع اهتنؤمو ءاهمأ دنعو اهتلاخ دنع ةيبصلا نوكت

 ءاهتلافك ىلع اوّحاشت اونوكي نأ ءميرم ةلافك ىلع اوعرتقا نيذلا ودعي الو

 .همزلت مهيأ اوعرتقاف ءاهتلافك اوعفادت اونوكي وأ - ملعأ ىلاعت هللاو - هبشأ وهو

 اهتنؤم نم هيطعي نأ هريغ فلكي مل ءاهنومي نأ اهتلافك ىلع حش نم يضر اذإف
 .هلام نم كلذ جارخإب عوطتلاب هاضرب ءائيش

 ام هل صلخُو .هسفن نع عفدي ام مهدحأ مزلت ةعرقلاف ناك نيينعملا يأو

 .هلاح لثم يف وه نم ؛هريغ نع كلذ عطقتو .هسفنل هيف بغري

 رظناو .١335م6و ١٠؟6١/ص «طيجحما سوماقلا «لبقتساو أدتبا / دحاو ىنعمب :هفنتأو هفنتعا )1١(

 .خلا ...اهتلافك أدتبا نم لك :كلذ ىنعمو , 11١ و 7١ /ص ء«طيسولا مجعملا

 ا



 طوقسو «ٌمْرَغ «ميرم ةلافك ىلع اوعرتقا نيذلا يف ةعرقلا ىنعم اذهو
 ."'مْرغ

 ىلع اوعرتقا نيذلا ىنعم لثم يف ؛هيف عرقأ عضوم لك يف #2 ينلا ةعرقو
 .هفلاخي ال ؛ًءاوس ميرم ةلافك

 لهأ نيب مْسَقلا عمجي امك ...ًاعم اوقتعا كيلامم نيب عرقأ هنأ كلذو

 ةدحاو لكل ميسقي نأ ؛هئاسنل هعارقإ ناك كلذكو .مهيلع ضّعبي الو ثيراوملا

 ؛نهلكب جورخلا اهيف قيضي ةلزنم ناك ءرفسلا يف ناك املف ءرضحلا يف نهنم
 هتبيغ يف اهريغ قح طقسو ؛هعم اهب جرخ ءاهمهس جرخ نهتيأف .نهنيب عرقأف

 .اهرفس مايأ اهيلع بسحي ملو ءاهريغل مْسقلل داع ءرضح اذإف ءاهب
 همهس جرخ مهيأف ,عرقأ مث ءرضح نمل اهسامخأ ةعبرأ ناكف «ربيخ منسق كلذكو

 .هريغ نع هقح عطقناو .هريغ قح هنم عطقناو «هلامكب هل ناك عمتجم ءزج ىلع

 :"'' (داوسلا حتف) باب :رهازلا

 .مهلاومأو نزاوه يس 2 هللا لوسر عمج الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىأن نم '''اَْحَلَم انك انإ :اولاقو «مهيلع نمي نأ هولأسو ؛هوملكو نزاوه تءاج
 ءلاملاو يبسلا نيب # ينلا مهريخف «نيلوفكملا قحأ تنأو انل رظنل انع هبسن
 قحأ تنأ :هلوقو ءانباسحأ راتخنف ءانلاومأو انباسحأ نيب انتريخأ :اولاقف
 :ىلاعت هللا لاق ءاشن ىتح برو عضْزأو ؛هرغص يف َلِفَك نم قحأ يأ :نيلوفكملا

 .اهرمأب موقي :يأ «ةيآلا « َمَيْرَم ُلُفكَيْرُهُيَأ )

 طاقسإو ءاهلفكيل ةعرقلا يف همسا جرخ يذلا مالسلا هيلع ايركز انديس ىلع ةبجاو ةلامح :يأ )١(

 .مهبيصن نم ةعرقلا نكت مل نيذلا نيرخآلا ىلع ةلامحلا

 .ه7١/ص .يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا )0

 يف ةيدعسلا ةميلح دنع - ًاعضرتسم مالسلاو ةالصلا هيلع ناك ثيح لف ينلا انعضرأ :يأ ()

 .017 /ص .رهازلا رظنا .عاضرلا وهو :حَلَلا قح هوركذف ؛نزاوه

 فر



 م هم لاس ناس تاو م اس ماس هوا

 (ردَيَبو اكن ِءآوَس ةَمِلَك لإ اوَلاَعَت تكلا لهأتي لق ) : قي هللا لاق

 204 -روملَسم ) :هلوق ىلإ

 ("' ليئارسإ ينب حئابذ باب :مألا

 لق 7 :نيكرشملا نم باتكلا لهأ يف كك لزنأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ( نوُمِلَسُم ) :هلوق ىلإ ( زيكو اكتب اوس ةَمِلَك ىلإ اوَاَعَت بتكلا لهي
 ءاوملسي مل نإ « " نورغاص مهو ولي نع ةيزجلا اوطعي ىتح مهلاتقب انرمأو «ةيآلا

 اوُثكم ءهتوُدَت ىذا < ٌىّيلآ َلوُسْرلآ توُكبْكي َنيِذّلأ ١ :مهيف لزناو

 « َرِهْيلَع تناك ىلا لّلْغأْلاَو ) :هلوق ىلإ « ٍلييِإلاَو ِةلَروَتلا ىف ْمُهَدنِع
 .ةيآلا /١517[ :فارعألا]

 نم عّرش ام لبق اوثدحأ امب اوعنم امو مهرازوأ :- ملعأ هللاو - ''”ليقف

 .ينثو الو «يباتك #2 أدمحم هللا ثعب ذنم لقعي قلخ قبي ملف في دمحم نيد

 ةجح هيلع تماق الإ ك# دمحم ةوعد هثغلب سنأ الو نج نم ؛حور وذ يح الو

 ئرما لك مزلو .هعابتا كرتب ًارفاكو .هعابتاب ًانمؤم ناكو «هنيد عابتاب 0 هللا

 هلبق ًاحابم ناك ف هيبن ناسل ىلع د هللا مرح ام ميرحت ءرفك وأ .هب نمآ مهنم

 الإ بعت الأ ركدََبَو اكتبي ءآَوَس َوَمِلَك ىإ اَُلاَعَت بستكلا لهأتي َلُق ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )1١(

 انأب اوُدَهْمآ اوُلوُقف اوُلوَت نإ هلأ ٍنوُد نّي اًباَبرَأ اًضَعَب اكُضْعَب َذِخَكَي اَكَو ميغ دي َكِرْهُ الو هلأ
 .[14 :نارمع لآآ ©« َتروُمِلَسُم

 .د /قيقحت مألا رظناو ٠ 947-14 /ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2117 /ص ء؟ /ج مألا )١(

 .11و 71٠ /ص ا" /ج .بلطملا دبع

 ١9 /ةيآلا ةبوتلا ةروس نم سابتقا (*)

 .( َرِهْيَلَع ثتاَك ىتَلا لَلْعألاَو ) :ىلاعت هلوق ريسفت يأ (4)

 ع



 .ك دمحم ناسل ىلع ّلَحَأ ام لالحإو ."'' (حابم ريغ وأ) .للملا نم ءيش يف

 .مارح ريغ وأ ؛للملا نم ءيش يف ًامارح ناك
 دا ًاليِلَق اكَمْن َمِهَميََو هلا ٍدَهَعب َنوُرَتْشَي نذل نإ ): َكْبَع هللا لاق

 "' دهاشلا عم نيميلا باب ألا

 .امعاصق ااثيد نيرشع ناك نإف لاما ةميق ىف رن نيك هيلع ناكف «لام هيلع

 نإو هيلع ىعّدُيو «ىعُدَي ام ىلع تيبلاو ماقملا نيب فلخأ :ةكمي مكحلا ناكو

 . 88 هللا لوسر رينم ىلع فّلُخ ةنيدملاب ناك

 نإ ) :ةيلع ىليو دلبلا كلذ دجسم يف رصملا دعب «حارخماو مدلا نم ميظعلا

 . ألا ( الي ان ويتناول هلأ ٍدَهَعِب َنوُرَْشَي َنيِذَلا

 اههادحإ تبرض ا «نيتيراج يف فئاطلا نم امهنم هلا يضر سابع نبا ىلإ تبتك

 ء18/ص ١/ج خلا ...لحأ ام لالحإو حابم ريغ وأ :نآرقلا ماكحأ يف ةدايز هذه )١(

 .مألا نم تطقس اهلعلو

 ْمُهَل َقَلَح ال كليتوأ اليل ائَمَك َحِسَمَيَأَو هلأ دْهَعب َنوُرئَْي نيا َّنِإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (5)

 لآ) ( ٌميِلأ ُباَذَع ْرُهَلَو ْرِهمَكَرُي لَو ِةّسَيِْل َمَْي ْمِهلِإ ٌرْطَي الو هلأ ْمُهُمْلَحُي اَلَو ةّرِجألا ىف
 .[الال :نارمع

 .47-85 ص ؛8 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءاال و "5 و ”4 /ص ءال/ج ءمألا (*)

 ةمثآ نيميب اذه يربنم ىلع فلح نم » :لاق ل# هللا لوسر نأ اذهب حيحص ثيدح درو دقو )05

 141 /مقرب ؛ ١15 /ص 7 /ج «يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا « رانلا نم هدعقم أوبت

 نوفّلحُي اوناك ذإ «نافع نب نامثعو .باطخلا نب رمعو «قيدصلا ركب وبأ هلعف ام اذهو

 .ك8 هللا لوسر ربنم ىلع سانلا



 أرقا مث ,"'رصعلا دعب امهسبحأ نأ يلإ بتكف ءامهيلع دهاش الو .ىرخألا

 «تلعفف «ةيآلا © ًاليلق اَكَمَث ْمِهَمْيَأَو هللا ٍدْهَعِب َنوُرَتَْي َنيِذَلا ّنِإ ) :امهيلع

 .تفرتعاف

 دانسإب «(نميلا يضاق) نزام نب فرطم انربخأو :هّللا همحر يعفاشلا لاقو

 .فحصملا ىلع فّلحُي نأب رمأ ريبزلا نبا نأ .هفرعأ ال

 .فحصملا ىلع فّلحُي ءاعنصب ًافرطم تيأرو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 «ليجنإلاو ةاروتلا ىلعو .نومظعي ثيحو .مهتعيب يف نويمذلا فّلحي :لاقو
 .مهبتك نم اومّظع امو

 مهكيلاممو مهئاسنو مهاجر «نوغلابلا نوملسملاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةمذلا لهأ نم نوكرشملاو ءانفصو امك نوفلحي ناميألا يف ءاوس مهرارحأو

 .انفصو امك ناميألا يف نونمأتسملاو

 :" نيميلا ف ءاج ام :ةروثأملا ننسلا

 :لاق هنييع نب نايفس نع ىللا همحر ىعفاشلا انثدح :لاق ىنزملا انثدح

 :لاق د دوعسم نب هللا دبع نع ءربخي لئاو ابأ اعمس كلملا دبعو ؛عماج انثدح

 ملسم ئرما لام اهب عطتقيل نيمب ىلع فلح نم» :لوقي 2 هللا لوسر تعمس

 باتك نم ؛8هّللا لوسر انيلع أرق مث .ثيدحلا "”« نابضغ هيلع وهو هللا يق

 .ةيآلا ( اليف اََمَت ْمِهَمََْو هلأ دَهَعب َنوُرتْشَي يذلا نإ ) :كك هللا

 دنسملاو 27"08١/ص ؛ينزملا رصتخم رظنا «نيميلا هيف مظعت يذلا تقولا هنأل رصعلا صُخخو )١(

 6١" /ضص

 ."١9/ص .ةروثأملا نئسلا (؟)

 ثيدح .؟"١9/ص ؛«يعفاشلل /ةروثأملا نئسلا يف درو امك .ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا (9)

 .0147 /مقر

 الا



 (” ( بتكْلاب مُهَتئِسْلأ َندؤلَي اًقيِرْمَل ْمُهْنِ ّنِإَو ) : كبي هللا لاق

 (7 ةيزجلا لهأ نيب مكحلا :مألا

 ليجنإلا هثلثب بتكي نأ - يمذلا - ىصوأ ولو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ٌلِيَوَف ) :لاقف ءاهنم مهليدبت ركذ دق كك هللا نأل ؛ةيصولا زجت مل سْرَدِل ةاروتلاو

 "7 [و :ةرقبلا] © ِهَلَأ دنع َنِم اذه َنوُلوُقَي ٌمُّك َمِيِديَأِب بتكلا َنوُبُتكَي َنيِذَِل

 .ةيآلا عيبرلا أرق (بتكلاب مُهتكِسْل َندولَي اًهيِرْفَل ْمُهنِم َّنِإَو ) :لاقو

 .ةقدص نوكتف بط بك - هثلثب يأ - هب بتكي نأ (يمذلا) ىصوأ ولو
 .زجي مل رحس بتك هل بتكت نأ ىصوأ ولو «ةيصولا هل تزاج

 : ”ةمدقملا :ةلاسرلا

 :نافنص سانلاو - هيبن هللا - ثعب :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ًايذك اولعتفاف .هللاب اورفكو .هماكحأ نم اولدب :باتكلا لهأ :امهدحأ
 هيبنل ىلاعتو كرابت ركذف .مهيلإ لزنأ يذلا هللا قحب هوطلخف .مهتنسلأب هوغاص

 بتجيلا نب ُهوُبَسْحَمِل بتكلأب مهيأ نول اقل دمتم نإ ) .مهرفك نم

 َنوُلوُقَيو هلأ دنع ْنِم ّوه اَمَو ِهَلَأ دنع ْنِم وه َوُلوُقَيَو بتكلا م ّوه اَمَو

 .ةيآلا « َنوُمَّلَعَي َمُهَو بذل هلل لَع

 بّئكحلا َنِم ُهوُبَسْحَتِل بكلب مُهتِسْلأ نولي ايرْفَل ْمُهْنِم َّنِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 مهو بذل ِلا لع َنوُلوَُ لأ دنع ْن وه او للا ددع ني وه تروُأوُقبَو بكل تري وه امو
 .[074 :نارمع لآ] © َنوُمّلْعَي

 01١. /ص .4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2517 /ص ؛4 /ج ءمألا (؟)

 .ةيآلا هذه عم قلعتم اهلف اهريسفت رظنا (9)

 .١٠و4و 4 ص 5١و5١و١١و ١٠و 4:تارقفلا ةلاسرلا (5)

 عالا/



 مهيديأب اوبصنو هللا هب نذأي مل ام اوعدتباف :هللاب اورفك فنصو :امهينا

 ةهلآ اهوعدو ءاهولعتفا ءامسأ ''” اوذبنو ءاهونسحتسا ًاروصو ًابشخو ةراجح
 «هودبعف هربغ مهيديأب اوبصنو اوقلأ ءاهنم اوديعام ريغ اوئسحتسا اذإف ءاهودبع

 .برعلا كئلوأف

 نم اونسحتسا ام ةدابع يفو ءاذه يف مهليبس مجعلا نم ةفئاط تكلسو

 .هريغو رانو مجنو ةبادو توح

 :هلوق ىلإ « ُهْنِم لَبقُي نلق ائيد ِمَلَسِإِلآَريَغ َْمَبَي نَمَو ) : ك8 هللا لاق
 () م ع 020000 '
 « َنيِرِسَخلا َنِم )

 :"'مالسإلا نع دترملا :مألا

 ناميإلا نع لقتنا مث «ناميإ ىلإ كرشلا نع لقتنا نمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءلِيُق بتي مل نإو «هنم َليبُق بات هنإف .بيتتسا ءاسنلاو لاجرلا يغلاب نم كرشلا ىلإ
 :كْبو هللا لاقو «ةيآلا [14 :نارمع لآ1 6 ٌمّلْسإلآ هللا َدنِع تريل نإ ] :ىلاعت هللا لاق

 .ةيآلا ( َنيِرِسَْل نِم ) :هلوق ىلإ © ُهْنِم َلَبقُي نلف ائيِد مدَلَسِإلاَر يَ ْغَعَبَي نَمَو )

 :'”جحلا باتك :(اضيأ) مألا

 نع.حيجن يبأ نبا نع .هنبيع نب نايفس انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ,ةيآلا ©« ُهْنِم َلَبقي نلف ائيِد ٍمَلْسِإلآ َرَيَغ ْغَمَبَي نّمَو ر :تلزن امل :لاق ةمركع

 ينلا مه لاقف .مهجحف # هيبنل ىلاعت هللا لاقف .نوملسم نحنف :دوهيلا تلاق:

 َّنِم ةَرْجآْلا ىف َوَهَو ُهْنِم َلَبقُي نَآَف ايِد ِمَّلَسِإلآ َرَيَغ ْعَمْبَي نَمَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 .[46 :نارمع لآ] 6 َنيِرِسَخْل

 .059و 058 :ص 7 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظنأو 21017 /ص ء١/ج ءمألا ()
 /قيقحت مألا رظناو 21١5911١١ /ص «١/ج ءنآرقلا ماكحا رظناو .4١1/ص ء؟/ج .مألا (:)

 .؟الهو 759 /ص ال /ج .بلطملا دبع .د

 ع4



 نَْمَو ( :هءانث لج هللا لاق ءاوجحي نأ اوبأو ءانيلع بتكي مل :اولاقف « اوجحر 0.

 .ةيآلا ''' [997 :نارمع لآ] © َنيِمَلَعْلا نع ئنَع هللا َنِإَف َرفك

 ام هبشأ امو ؛نيملاعلا نع ىنغ هللا نإف «للملا لهأ نم رفك نم :ةمركع لاق
 .- ملعأ هّللاو - لاق امب ةمركع لاق

 0 ترون امي أوُقِفَُت 5 يَ َرِبْلا أولاَنَت نل ) : كَ هللا لاق

 "' هدلول لجرلا ةيطع باب :ينزملارصتخم
 يف ماعطلاو لاملا اطسإ ىلع هون ل :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نْل ( :ىلاعت لاق ءاهنم قافنإلا 5 تايآ ةدذع ركذو ءامهب رمأو .ريخلا هوجو

 .ةيآلا ©« تروُبُت اًمِي اوُقِفَت ٌىَح ّريْلَأ اوُلاََت

 ىلع ٌليِعسإ مَوَح ام اَلِإ يي | قيل الج ناك اْطعكُلك) قي هللا لاق

 ("٠ تدقيص ف نقول اق ةرؤئلآب أونا ل هدرا لوم نأ لبق نم يق
 '*”ليئارسإ ينب حئابذ باب :مألا

 ..ىلاعت هللا ءاش نإ - أقحال اهريسفت ٌرميس )1١(

 مح ريل اولاَتَت نَل ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 .[93 :نارمع لآ] © ٌميِلَع فب
 دمحأ دمحم قيقحت ثيدحلا فالتخا رظناو .015/ص تثيدحلا فالتخا - ينزملا رصتخم (*)

 ريسفت رظنو 18”*2/ص .١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو .18١١1/ص زيزعلادبع
 .ةيآلا هذهب قلعتم اهلف ةرقبلا ةروس نم ١ا/ا/ /ةيآلا

 ْىلَع ُليِورْسإ َمّرَح اَم الإ َليورْسِإ بِ ًالِح َناَك ٍماَعَّطلَأ ُلُك ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (:)

 .[85 :نارمع لآ] ( ترقص َمُسدُك نإ آَهوُنتأَف ٍةئَرْوعلَاَ اوُنأَف لَه ةئَروَلا َلّرتُت نأ ٍلَبَق نم هِسْفَ
 نم ١9 /ةيآلا ريسفت رظناو .45 /ص 275 /ج «نارقلا ماكحأ رظناو 21147 /ص 3 /ج ألا )0(

 /قيقحت مألا رظناو ءأضيأ ةيآلا هذهب قلعت امهلف ماعنألا ةروس نم ١47 /ةيآلاو ءنارمع لآ

 6-2 /ص . 7 /ج .بلطملا دبع 3

 عت م هوم ك2
 هلل ( ّنِإَف ءَْس نم أوُِفنُ امو "روحت اني اوُقِفَُت

 عا



 الج َناَك ِماَعَّطلأ لك © ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ملظبف ) :هركذ زع لاقو «ةيآلا ©« سف ْلَع ٌليِوَرَسِإ َمّرَح اَم الإ َليَِرْسِإ َىَبْل

 .ةيآلا [150 :ءاسنلا] © مَ َتْلِحُأ ٍَبَيَط َمِهَلَع اَنَمّدَح اوُداَه تريلا َنِم

 .مهل َتَّلِحُأ تناك تابيط - ملعأ ىلاعت هللاو - ينعي :يعفاشلا لاق

 نَْمَو البس هَل عاَطَعْسَأ نم ِتْييْلآ ٌجِح ساْنلَأ لع هلو ) : 3ع هللا لاق

 ) ( َنيِعلَحلأ نَح وَ هلأ نفرق
 :"'' (جحلا) باتك :مألا

 نم ىلع .جحلا ضرف نايب اهيف ىتلا ةيآلاو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 هيَلِإ َعاَطَتَسأ نم ِتيَبْلآ ٌجِح ِساّنلَآ ىلع هلو ) :هركذ لج هللا لاق ؛هيلع ضرف

 ةيآلا « َنِملَعَل نع هَ لآ َنَِقَرفَك نَمَو ليس
 نع .حيجن يبأ نبا نع «هنييع نب نايفس انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 تلاق «ةيآلا 6 ُهْنِم َلَبقُي نلف ائيد مَلْسِإلآ ريغ َْتَبَي نَمَو ) :تلزن امل :لاق ةمركع

 :4 ىينلا مهل لاقف .مهجحف لِي هيبنل ىللاعت هللا لاقف .نوملسم نحنف :دوهيلا

 ل رفك نمو ) :ق هلل لاق ءاوجحي نأ اوباو هيلع بتكي م :اولاقف « اوجحم

 .ةيآلا © َنيِمَشَعْلا نَع هع هلل

 2 2 دع 7 1

 سائل ىلَع هلو امِماَء َناك ءُهَلَحَد نَمَو َميِهَرَيإ ٌماَقُم تََيَب تدياَء ِهيِف ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[99 :نارمع لآ] ( َنيِمَشَعْلا نع ع هلآ َّنِإَقَرفُك نّمَو اليس ِهَْلِإ َعاطَعْسَأ نم ِتْيَبْلأ ٌجِح

 /قيقحت مألا رظناو ء١1؟ و ١١١ /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2٠١4 /ص .5/ج «مآلا (؟)

 .؟ا9/0و 5159 /ص 3 ”/ج «بلطملا دبع .د

 يل



 ام هبشأ امو .نيملاعلا نع ىنغ هّللا نإف «للملا لهأ نم رفك نم :ةمركع لاق

 .هللا هلزنأ دقوءجحلا ضرب رفك اذه نأل .- ملعأ هللاو - لاق امب ةمركع لاق

 .رفك هللا باتك نم ةيآب رفكلاو

 يف دهاجم لاق :لاق جيرج نبا نع ءملاس نب ديعسو .دلاخ نب ملسم انربخأ

 نإو أرب هري مل جح نإ ام :وه لاق [7 :نارمع لآ] ( َرْفك نَمَو ) :َكك هللا لوق

 .جحلا ضرفب رفك هنأ ىلإ بهذي ملاس نب ديعس ناك .امثإ هري مل سلج
 ءاش نإ اذهو ءأرفاك ناك هللا باتك نم ةيآب رفك نمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .احضاو اذه ناك نإو ,حضوأ هيف ةمركع لاق امو هللا همحر دهاجم لاق امك هللا

 .ًاليبس هيلإ عيطتسم غلاب لك جحلا ضرف ّمعف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :''' (كولمملاو يبصلا جح عيرفت) باب :(اضيأ) مألا

 يف امهنع هللا يضر سابع نبا لوق ىنعم رّسفو ءءاطع لوق ركذ نأ دعب
 دعب مالسإلا ةجح همزلي له «ةقتع لبق كولمملا وأ .هغولب لبق يبصلا جح
 .؟قتعلا دعب وأ «غولبلا

 - امهنع هللا يضر سابع نبا :يأ - هنأ كلذو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأل ؛ ةدحاو ةرم الإ دحأ ىلع جحلا ضرف نوري ال «مالسإلا لهأ نم هريغو

 ,ةيآلا © ًاليِبَس هيل َعاَطَعْسَأ ِنَم ِتيَبْلآ ٌجِح سائل ىلع هو ) :لوقي كك هلل

 .ىرخأ ةرم هركذ ددري ملو «ةرم هركذف

 لاق هنأ جيرج نبا نع ءديعسو ءملسم انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق
 جح الو .هسفن رجأ ال .جحب هديس هل نذأي ًاعوطت دبعلا جح نإ تيأرأ :ءاطعل

 .دبال جح قتع اذإ هنأ انعمس :لاق ؟مهمدخي هلهأ هب

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «كلذك //١١ /ص «ءرظناو ١١591١١١ /ص 3” /ج مألا )00(

 .؟7الا/لو 7/5 /ص 2” /ج

 ١م



 ناك هابأ نأ ءسوواط نبا نع ءجيرج نبا نع .ديعسو «ملسم انربخأ

 ذبال ةجح هيلع تبجو لقع اذإف ؛لقعي ىتح هنع ريغصلا ةجح ىضقت :لوقي
 نأ «جيرج نبا انربخأو - ديعسو ملسم يأ :الاق ءاضيأ كلذك دبعلاو ءاهنم

 .امهنع هللا يضر سابع نبا نع اذه محلوق
 .- ملعأ هّللاو - ملتحا اذإ :يبصلا لقع اذإ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :7"2 (هريغو هسفنب ةعاطتسالا) باب :(اضيا) مألا

 .'"'اهيبأ نع جحلاب ةيمعئخلا 2 هللا لوسر رمأ املو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع «ةيآلا « اليس ِهمَلإ َعاَطَتْسَأ نم ) :هللا لوق نأ 6# هللا لوسر ةنس تلد

 :نيينعم

 .هلامو هسفنب هعيطتسي نأ :امهدحأ

 ال ةقْلِخ ةرطف وأ ءمقس وأ ءربك) :ضراعب هسفنب هنع زجعي نأ :رخآلاو

 امإ هنع جحلاب هرمأ اذإ هعيطي نم نوكيو ؛(بكرملا ىلع توبثلا ىلع اهعم ردقي

 ءدجو اذإ يطعي نأ هيلع بجيف ءيش ريغب امإو .هل دجاو وهو هايإ هيطعي ءيشب
 .نيتعاطتسالا ىدحإ هذهو .عيطأ نإ رمأي وأ

 :نانثا اهعيرفتو جحلا بجوت ىتلا ةعاطلا عامجو

 .لام الب عاطْيف رمأي نأ :امهدحأ

 رظناو 07 7٠و7٠ /ص ا" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء 1١١ /ص .؟/ج مألا )١(

 .ىنعملا سفنب ظافلأب درو دقف 55١« /ص يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا

 نإ :تلاقف ملسو هيلع ىلص ىلا تلأس معثخ نم ةأرما نأ سابع نبا ثيدح ىلإ ةراشإ (؟)

 ىلع كسمتسي نأ عيطتسي ال ًاريبك ًاخيش يبأ تكردأ هدابع نع جحلا يف هللا ةضيرف
 تاياورب يور دقو حيحص ثيدحلا « معن » :هلف ينلا لاقف ؟هنع جحأ نأ ىرت لهف .هتلحار

 .495- 197 /مقرب 0484و 591 /ص ١/ج يعلا ءافش رظنا .ةحيحص ثالث

 م



 ولو .نيتعاطلا ىدحإ نوكتف «هعيطي نم هب رجأتسي الام دجي نأ :رخألاو
 كلذ ''"فخي نمم ًارجأ مظعأ نوكي نأ توجرو ءهنع تازجأ جحف لماحت
 .ملسأ ذإ اهيبأ نع جحت نأ - ةميعثخلا - ةأرملا هي هللا لوسر رمأ اّمَّلو «هيلع

 ناك اذإ ضرفلا هيلع نأ ىلع كلذ لدف «ةلحارلا ىلع كسمتسي ال وهو

 .لاحلا هذه يف ناك اذإ «هريغب ًاعيطتسم

 فلكت ول يذلا اذه ىنعم نم رثكأ يف هنأل ؛ هنع جحلا زوجي نأ ىلوأ تيملاو

 .ًادبأ فلكت هيف نوكي ال تيملاو «هأزجأ لاحم جحلا

 :(؟''جحلا بوجو ةرمعلا بجت له) باب :(اضيأ) مألا

 :لوقي كك هللا نأل ؛ عوطت ةرمعلا :نييقرشملا ضعب لوق ركذ نأ دعب

 يف ركذي مو ,ةيآلا « ًاليبَس ِهْيَلإ َعاَطَتْسَأ ِنَم ِتْيَبْلا ٌجِح سائلآ ىلع ِهّلِبَو )

 نيملسلا نم أدحل ملعن | أو «ةرمعلا باجيإ ءجحلا باجيإ هيف نيب يذلا عضوملا

 .تيم نع ةرمعلا ءاضقب رمأ

 اوكي ) :كلك هللا لوق لمتحي دق :هل تلقف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ناك اذإ هّضْرَفو ءأعم "” اهضرف نوكي نأ «ةيآلا [14* :ةرقبلا] 4 هّلِإ َةَرمُعْلاَو يَ

 ىلع نآرقلا نم ةلثمأ برضو - «ةريثك عضاوم يف هتوبث تبثي دحاو عضوم يف
 .- كلذ

 ًادحأ ملعن ال ةّنس ةرمعلا :انباحصأ ضعب لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 لمتحت ةيآلا نأ ديري ناك نإ ءاهباجيإ لمتحي لوقلا اذهو ءاهكرت يف صخرأ

 .جحلا هيلع لقثي ال يأ )000

 قيثو طابترا هلف ةرقبلا ةروس نم 2197 /ةيآلا ريسفت رظناو .1357/ص «2؟/ج ءمألا (0)

 .73717/-8780 /ص .* /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .عوضوملاب

 .- ملعأ هللاو - أعم امهضرف :نوكت نأ طبضألاو ؛مألا يف تدرو اذكه ()

1 



 نم هريغ هفلاخي ملو ءاهباجيإ ىلإ بهذ امهنع هللا يضر سابع نبا نأو ءاهباجيإ
 .اهباجيإ ال ءاهديكأت لمتحيو .ةمئألا

 ملعلا لهأب ىلوأو ءنآرقلا رهاظب هبشأ وه يذلاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 عم اهنرق كبك هللا نإف .ةبجاو ةرمعلا نوكت نأ - قيفوتلا هللا لأسأو - يدنع

 « يَدَهَأ َنِم َرَسيَْسَآ اَمَه ْمُتَرِمْحُأ نإ دي َريعْلآَو ٌجَخَأ اوُمِيأَو ) :لاقف جحلا
 ة هللا لوسر نأو .جحي نأ لبق رمتعا # هللا لوسر نأو «ةيآلا [197 :ةرقبلا]

 لمع ةدايز جحلا يفو .«تاقيمو قالجو فاوطب ءاهنم جورخلاو اهمارحإ نس

 عمو ؛رهاظ نود نطاب هنأ ىلع ةلالد نكي مل اذإ ىلوأ نآرقلا رهاظف ؛ةرمعلا ىلع

 .هريغو امهنع هللا ىضر سابع نبا لوق كلذ

 يضر سابع نبا نعءسوواط نع .رانيد نب ورمع نع.هنييع نبا انربخأ

 ٌجََل اوُمَتَأَو ) :هللا باتك يف اهتتيرقل اهنإ هديب يسفن يذلاو :لاق هنأ امهنع هلل

 .ةيآلا 6 هلل ةَرمعْلاَو

 . قلخ نم سيل) :لاق هنأ ءاطع نع ءجيرج نبا نع .دلاخ نب ملسم انربخأ

 '(ناتبجاو ةرمعو ةجح هيلعو الإ دحأ ىلاعت هللا

 .مهنم رثكألا لوق وهو ءانييكم نم هريغ لاق دق :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 :"'' (ةرمع الو جح ةدارإ ريغل ةكم لوخد) باب :(ًاضيا) مألا

 ِنَم ِتيَبلَأ ٌجِح ِساّنلأ لع هلو ) :ك هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 . « ًاليَِس ِّيَلِإ َعاَطَعَسَ

 سانلا نأ ىلع «ممألا ينو انيف كبك هللا باتك ةلالد كلذ ناكف «ةيآلا

 .مارحإب تيبلا نايتإ ىلإ نوبودنم

 .١70/ص 23 /ج ؛بلطملا دبع 3 /قيقحت مألا رظناو 2.11١ /ص 2, /ج «مألا )غ0(

 كفل



 :'”ءاكنلارمأ  ءاج ام :(اضيأ) مألا

 َعاطَتَْسَأ ِنَم ِتيَبْلا ٌجِح سائل ىلع هّلبَو ) :هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 «ضرفلا يف جحلا درفأو ءرمألا يف أعم ةرمعلاو جحلا ركذف .ةيآلا © ًٌاليِبَس ِهّيَلِإ
 و2

 .ملسم اهعدي الأ ُبحن اَنُك نإو «متحلا ىلع ةرمعلا ملعلا لهأ رثكأ لقي ملف
 .ريثك كبك هللا باتك يف اذه هابشأو

 :'"''ضئارفلا لمج :ةلاسرلا

 ِنَم ِتَبْلآ ٌجِح سائلا ىَلَع ِهّلِبَو ) :ىلاعت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .جحلاو ةاكزلاو ةالصلا يف هباتك يف هضرف هللا مكحأ «ةيآلا « ًاليِبَس ِهّيَلِإ َعاَطَْسَآ

 .ك# هيبن ناسل ىلع هّضَرَف فيك نيبو

 :" "جحلا 4 :(اضيأ) ةلاسرلا

 سائل ىلع ِهَّلَو ] :ىلاعت هّللا لاق - ليبسلا دجي نم ىلع جحلا هللا ضرفو

 :ليبسلا نأ لي ينلا نع ركذف .- ةيآلا ** ( ًاليِبّس ِهْيَلِإ َعاَطَعْسَأ نَم ِتيَبْلآ ٌحِح
 امو ؟هيف ةيبلتلا فيكو .جحلا تيقاومب كي هللا لوسر ربخأو ."”بكرملاو دازلا

 )١( /ص .5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 117 /ص ه/ج ءمألا 77١.

 .9١لا/لو 76١/ص ١149و 149 /ناترقفلا ةلاسرلا (؟)

 .191-194!//ص .0141-هاله /تارقفلا ةلاسرلا (9)

 اهركذ مزلتسي ماقملا ىضتقمو «ةراشإ اهيلإ راشأ يعفاشلا نأل ؛ ةلاسرلا ةيشاح يف تركذ (:)

 .نيتضرتعم نيب اهانركذف
 يعفاشلا دئنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءادج فيعض ظفللا اذهب ثيدحلاو «ةلحارلا :بكرملا (5)

 اذهف .(ةلحارلاو دازلا :ليبسلا) :ظفلب ثيدحلا ةياور امأ 1/514 /مقرب «447/ص .١/ج

 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «(شماهلا) 197 /ص ةلاسرلا رظنا .هدهاوش ةرثكب نئسح ثيدح

 .17١1/صضصءا



 ةفرع نم ؟اهاوس جحلا لامعأو ءبيطلاو بايثلا سبل نم مرحملا يقتي امو ؟ْنَس

 .كلذ ىوس امو .فاوطلاو قآليجلاو يمرلاو ةفلدزملاو

 نس امم انفصو ام الإ هللا باتك عم ةنس هللا لوسرل ملعي مل أرما ّنأ ولف

 نم تفصو ام كردتسا امنإ هنأو «ةلمج هللا هلزنأ ام ىنعم هيف كنف هللا لوسر

 «هتيقاومو .هنم جرخُيو هيف هب لخدُيو ءلحي امو مرحي امو .لامعألا هللا ضرف

 كَ لوسر ةئس نأب هيلع ةجحلا تماق - هلامعأ نم كلذ ىوس هنع تكس امو

 .ًادبأ كلذك تماق :رثكأ وأ ةرم هباتك يف هللا ضرف عم ماقملا اذه تماق اذإ

 مل نإو ءهتنس نأو هللا باتك ًادبأ ةنس - كلف - هل فلاخت ال هنأ لدُّتساو
 امم هاوس تركذ ام عم ءاذه نم تفصو امب «ةمز ال :باتك صن اهيف نكي

 ٍقلْخِل اذه لعجي مل هللا نأ د نأ هيلع بجوو .# هلوسر ةعاط نم هللا ضرف

 ةنس مث هللا باتكل اعبت :ادبأ هلعفو دحأ لك لوق لعجي نأو .ك# هلوسر ريغ

 لوسر هيف نس ًائيش هيف فلاخي لوق هنع يور نإ ًالاع نأ ملعي نأو © هلوسر
 , 5 يبنلا ةنس ىلإ هلوق نع لقتناو ءاهفلاخي مل 8 هللا لوسر ةنس ملع ول ةنس هلل

 .هل عموم ريغ ناك لعفي مل نإو - هللا ءاش نإ -

 ةعاط نم ضرتفا امب .هقلخ ىلع ةمئاق هلل اذه لثم يف ْجَجُحلا و فيكف

 .'''هنيد لهأو هنيدو هيحو نم هب هعضو يذلا هعضوم نم نابأو هك#ي يبلا

 :'"'!باتكلا ةبطخ :ثيدحلا فالتخا

 نم ِتيَبْلآ جِح ٍساّئلآ ىَلَع ِهّليَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لخدي امو جحلا تيقاوم ىلع 5 هللا لوسر ٌلدف «ةيآلا « ٌاليِّس ِهَيَلِإ َعاَطَمْسَ

 .جورخلاو لوخدلا نيب هيف لمعُي امو «هنم هب جرخي اموءهيف هب

 تارقفلا هذه:هلوقب تارقفلا ىلع شماحلا يف ركاش دمحم دمحأ ققحملا قيلعت ركذ نسحتسي )١(

 بوذب بتكي ام ءاهعابتا بوجو ءاملعلا ميلعتو«ةنسلا ةرصن يف (077-2041) ةعئارلا ةيلاعلا
 .هنع يضرو يعفاشلا هللا محر ربحلا ءامب ال ءربتلا

 ."؟والا /ص 3 /ج .ثيدحلا فالتخا - مألا قحلم رظناو «يعفاشلا دنع ركذي

 كحل



 :'7(دجاسملا ىلإ ءاسنلا جورخ) باي: (اضيأ) ثيدحلا فالتخا

 (هتأرما :يأ) اهعنمي نأ (جوزلل :يأ) هل زوجي ال :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هريغ دجاسملا نمو ءًاعوطت هنم اهعنمي نأ هلو ءجحلا ةضيرفل مارحلا هللا دجسم

 ٌجِح سائل ىلَع ِهّلِبَو ) :هللا لاق :تلق ؟تلق ام ىلع لد امف :(رواحملا :يأ) لاق

 :ليبسلا » :لاق هنأ ك# يبنلا نع يورو «ةيآلا « ُاليِبَس هَ ِهيَلِإ ٌعاطَعَسَأ نم ِتيَبْلَ

 .جحلل رفسلا قيطتو ءًادازو ًابكرم دجي نمم ةأرملا تناك اذإف نك بكرملاو دازلا

 ةضيرف عنمت ال امك ءجحلا ةضيرف عنمُت نأ لحي الو .جحلا ضرف هيلع نمم يهف

 تجح تاقث ةوسن تدجو اذإو ....ضئارفلا نم امهريغو مايصلاو ةالصلا

 .ةنمآ اهقيرط تناك اذإ | .تاقث ةوسن عم جحلاو ءاهكرت ىلع اهيلو تربجأو «نهعم

 ملا
 ع ومع #

 )د 3 * :نارمع لآل 500 َفِتنياَء 1 00 5-2

 : !ةمدقملا :ةلاسرلا

 ,رافكلا :يأ -مهتعامج يف هناحبس لاقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 ُهنَمَو .ةماع مهتلالض مهربخيو .همعت نم مهركأي - مهتلكاش ىلع ناك نمو

 ارم

 مُكيوُلف َنْيَب فْلأَف ءادغأ مك ْذِإ َمُكيَلَع هلا َتَمَعِي اوُركْذآَو ) 'مهنم نمآ نم ىلع

 .ةيآلا « اًناوْخِإ د َِهتَمَعيِب ُمْحَبَص سف

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو ٠014 /ص «ينزملا رصتخم رظناو ٠١5. /ص ءثيدحلا فالتخا )١(

 .71١/ص ٠١. /ج .بلطملا

 .ةقباسلا لبق ةرقفلا يف هجيرخت قبس (6)

 ةلماك انه تدرو ةيآلا (9)

 .7١؟5و١١ /ص 1١-557 /تارقفلا ةلاسرلا قفز

 مام



 رفك لهأ كي دمحمب مهايإ هذاقنإ لبق اوناكف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 هب نذأي مل ام عادتباو هللب رفكلا ,رومألا مظعأ مهعمجي ءمهعامتجاو مهقرفت يف
 لك بر .هدمحبو هناحبسو «هريغ هلإ ال ءأريبك ًاولع نولوقي امع هللا ىلاعت هللا
 .هقلاخو ءيش

 نم ًادادزم هّبر طخسب الئاق ًالماع :ًايح هلاح فصو امكف مهنم يح نم

 .هباذع ىلإ راص :هلمع هلوق فصو امكف تام نمو «هتيصعم

 دعب «ءىفطصا يذلا هنيد راهظإب هللا ًءاضق قحف .هلجأ باتكلا غلب املف

 يف - يرجي لزي مل امك.هتمحرب هتاوامس باوبأ حتف - ضري مل ىتلا هتيصعم ءالعتسا

 :لوقي ىلاعتو كرابت هنإف .هؤاضق - ةيلاخلا نورقلا يف هئاضق لوزن دنع هملع قباس

 ."''ةيآلا 1 :ةرقبلا] ©( َنيِرِذُمَو برشبم نيت هَل تعب ةَدِحَو هَمأ سائلا ناك )

 "7 (تَِيْلاٌهءاَج اَم ٍدَعَبْنِم أوفلتَحَو أوقفت ذاك أوثوكت الو ) : كت هللا لاق

 :" (ةصاخلا ربخ در نم لوق ةياكح) باب :مألا

 :ناهجو فالتخالا :تلق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 هيف نيملسملل وأ «ةنس هلوسرل وأ .مكح صن هيف هلل ناك امف ('” ١-

 .هفلاخي نأ ًادحاو اذه نم ملع ًادحأ عسي مءعامجإ

 .ةيآلا هذهب طابترا هلف اهريسفت رظنا )١(

 ُتَعَيَيلا ٌمَءآَج ام ِدْمَب ْنِم أوُهلتْخآَو ْاوُقَرَفَت َنيِذ اوُبوُكَد لَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةبآلا (6)

 1١6[. :نارمع لآ] (« ٌميِظَع ُباَّذَع مّ َكِيِتَلْوأَو

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 79-277 /ص «ملعلا عامج رظناو ,580 /ص ءال /ج .مألا (5)

 .50-85/ص 9 /ج

 .حاضيإلل ينم ؟و١ ميقرتلا (؛)
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 بلطب هيف داهتجالا ملعلا لهأل ناك ءدحاو اذه نم هيف نكي مل امو ١-

 لوقي نأ ٌهعيمو .دهتجي نأ هل نم دهتجا اذإف «ةثالثلا هوجولا هذه دحأب ةهبشلا
 رمأ درو نإف عامجإ وأ .ةنس وأ ,باتك ىنعم يف نوكي نأب ؛هيلع ةلالدلا دجو امب

 نأ هعِسَو ؛هريغ داهتجا هداهتجا فلاخف دهتجاف «نيفلتخم نيمكح لمتحي هبتشم
 امف (رواحملا :يأ) لاق .هيف رظن اذإ ليلق اذهو .هفالخب هريغو .ءيشب لوقي

 .عامجإلاو ءةنسلاو .باتكلاب لالدتسالا :هل تلق

 .فالتخالا مكح نيب قرفلا - ركذاف :لاق

 أوُقْلتَحآَو اوقّرَقَت نيذلاك أوُتوُكَت الو ) :كْ هللا لاق :هل تلق” :باتكلا نم

 يذلا عضوملا يف فالتخالا مذ هللا تيأر امنإف «ةيآلا « تن ُمهَءآَج ام ِدْعَب ْنِم

 .""'...هيف مهل نذأي ملو .ةجحلا مهيلع ماقأ

 ؟فالتخالا ةعس ىلع تلد ينلا ةئسلا نيأف :(رواحملا :يأ) لاق

 دمحم نع .داهلا نب هللا دبع نب ديزي نع ءدمحم نب زيزعلا دبع انربخأ :تلق
 نع «ءصاعلا نب ورمع ىلوم سيق يبأ نع ءديعس نب رسب نع «ميهاربا نبا
 .دهتجاف مكاحلا مكح اذإ» :لوقي كلف هللا لوسر عمس هنأ ه# صاعلا نب ورمع

 .ثيدحلا '”« رجأ هلف أطخأف دهتجاف مكح اذإو .نارجأ هلف باصأف

 اوفلتخا دق «مويلا ىلإ نيتفملاو ماكحلا نأ نم انفصو ام :تلق :عامجإلا امأ

 مهعسي امب الإ نوتفيو نومكحي ال مهو ءاوتفأو هيف اومكح ام ضعب يف

 .حاضيولل ينم يناج ناونع )١(

 .ةرقبلا ةروس نم ١10١و ١59 نيتيآلا ريسفت رظنا (؟)

 يا8١م/94) دهتجا اذإ مكاحلا رجأ باب /ماصتعالا باتكب يراخبلا هاور حيحص ثيدحلا قفرفز

 .ننسلا باحصأ نم امهريغو ((1747 /) ةيضقألا باتك يف ملسمو
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 ناك اذإ ًاعامجإ نوكي فيكف ؛عامجإ - رواحملل باطخلا - كدنع اذهوءمهدنع
 - ملعأ هللاو - ؟فالتخالا مهلاعفأ يف ًادوجوم

 :'”(فالتخالا) باب :ةلاسرلا

 يف نيفلتخم ًاثيدحو ًايدق ملعلا لهأ دجأ ينإف :- يعفاشلل رواحملا - لاق
 ؟كلذ مهعسي لهفءمهرومأ ضعب

 مّرحم امهدحأ :نيهجو نم فالتخالا :هل تلقف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .رخآلا يف كلذ لوقأ الو

 ؟مّرحلا فالتخالا امف :لاق

 ًاصوصنم © هيبن ناسل ىلع وأ «هباتك يف ةجحلا هب هللا ماقأ ام لك :تلق
 كردّيو ليوأتلا لمتحي كلذ نم ناك امو .هملع نمل هيف فالتخالا لحي ل:انيب

 هفلاخ نإو ءسايقلا وأ ربخلا هلمتحي ىنعم ىلإ سياقلا وأ لوأتمللا بهذف ءاسايق
 .صوصنملا يف فالخلا ّقيِض هيلع قّيِضُي هنإ لقأ مل .هريغ هيف

 ؟نيفالتخالا نيب كقرف نيبت ةجح اذه يف لهف :لاق

 اَم ِدَعَب ْنِم الإ َبَتكْلآ اوُتوُأ َنيِّلأ َقَرَفَت اَمَو ) :قرفتلا مذ يف هللا لاق :تلق

 أوقفت َنيِذْلاَك أوُتوُكَت اَلَو ) :هؤانث لج لاقو «ةيآلا [ :ةنيبلا] © يبل ْمِهيَءاَج

 هب مهتءاج اميف فالتخالا مف «ةيآلا « َتَسَيَبْل ٌمهَءآَج ام ٍدَعَب ْنِم أوفلَتْخآَو

 .اهريغو ةداهشلاو ةلبقلاب كل هتلكم دقف داهتجالا هيف اوُفّلُك ام امأف ؛تانيبلا

 هيف هلل امم .فلسلا نم هلوق يور نم هيلع قرتفا ام ضعب يل لّثمف :لاق
 ؟ةلالد هيف باوصلا ىلع دجوي لهف «ليوأتلا لمتحي مكح صن

 ةنس وأ هللا باتك نم ةلالد اندنع هيف انَجَو الإ هيف اوفلتخا ام لق :تلق

 .امهنم دحاو ىلع وأ ءامهيلع ًاسايق وأ .هلوسر

 .ل59-1/ص «ملعلا عامج رظناو م59-ه١٠5 /تاحفصلا 1١61-1585 /تارقفلا ةلاسرلا قفط

 فحل



 « هر .# «ش م ود
 "” ( ٍِساَنلِلتَجرْخَأ ِةمَأَريَح َمُمَنُك ) : 35 هللا لاق

 :''!"(ةيزجلا) باتك :مألا

 6« ٍساّنلِل ٌتَّجِرْخُأ ٍةَمأ أ ريح مُتنُك ) :هتمأل لاقو * هللا هممحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا

 هليق 7 اسنألا 0 همأ ٠ 5 2 سأل ع
 بق ءايبنالا ممأ نود هتمأ نم مهتنونيكب " مهتليضفف

 " © ُلُسْدلآ ِهِلَبَق نِم ٌتَلَح َدَق لوُسَر الإ ُدَمَحْم اَمَو ) : كو هللا لاق

 (”دحاولا ربخ تيبثت تيبثت 4 ةجحلا :ةلاسرلا

 - لسرلا لاسرإ يف تايآلا نم ةعومجم ركذ نأ دعب هلأ + همحر يعفاشلا لاق
 .ةيآلا © ُلُسْولآ ِهِلَبَق نِم َتَلَح َدَق ُلوُسَر الإ ُدَمَحماَمَو ) :- هناحبس لاقو

 نع َتَرْوَهَنَتَو ٍفوُرْعَمْلاب نوُمأَت سانلل تح مَا رْيَح ميك ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 ْمهُرُكَأَو توُيؤُمْلا ُمُهْنِم 'مُهَل ارح ناكل بككحلا لْهَأ ماء ْوَلَو هلل َنوُئِمْؤُتَو ركسُمْل
 1٠١١[. :نارمع لآ] © َنوُقِسَفْلأ

 ديع .د /قيقحت مألا رظناو .6 /ص 0, /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو 2165 /ص 24 /ج ءمألا قه

 .7707و 77١ /ص .ه /ج ؛بلطملا

 .مهلضفف ه /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ يف قفرفز

 هلبق ءايبنألا ةدايزب 5 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ يف (:1)

 ليف ْوَأ تام ننإفأ "ُلُسْدلَآ ِهِلَبَق نم ْتَلَح دق لوُسَر الإ ُدَمَحم اَمَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (0)

 ( َنيِركُشلآ هَل ىرْجَيَسَو اكيَس هَل َرْضَي نآق ِهّيَبِقَع لع ٍتِلَعنَي نَمَو ٌمُكِبَقَعأ َنَع ميلف
 ١44[. :نارمع لآ]

 )١( /ناترقفلا ةلاسرلا ١١١١ و١5١١ /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .4الو ؛"5/ص 7

 /ةقحاللا تارقفلا ةلاسرلا كلذ يف رظنا «ةنسلا نم كلذ ىلع ةلثمأ برضو 1١15؟١771-1
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 اهب اونياب ىتلا مالعألا ين.هئايبنأ يف هقلخ ىلع هتجح - هؤانث لج ماقأف

 مهلئالدو.ءايبنألا رومأ دهاش نم ىلع ةتباث اهب ةجحلا تناكو ءمهاوس هقلخ

 - ءاوس هنم رثكأو كلذ يف دحاولا ناكو - مهدعب نمو«مهريغ اهب اونياب ىتلا

 .رثكألاب اهمايق مهنم دحاولاب ةجحلا موقت

 "١ باتكلا نم دحاولا ربخ تيبثت ف لصف :نآرقلا ماكحأ

 وسر ةعاط هللا ضرف يف ؛نآرقلا يف تدرو يتلا تايآلاب يعفاشلا جتحاو

 مو ؛هتعاط دحاو لك ىلع ّنأ يف ءًأدحاو ًادحاو ةمايقلا موي ىلإ هدعب نمو 3

 ءمّركو فّرشو # هللا لوسر رمأ ملعي كي هللا لوسر ةيؤر نع باغ دحأ نكي

 .- هيف مالكلا طسبو - هنع ربخلاب الإ

 7( مُكيوُلَف ىف ام ٌصْخَمْمَِو ٌمكروُدص ىف املأ َىَتَبَمِلَو ) : كو هللا لاق

 :"' (9نايبلا فيك) باب :ةلاسرلا
 هقلخ ىلع هللا ضرف ام - نايبلا نم يأ - هنمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام هريغ يف مهتعاط ىلتبا امك .داهتجالا يف مهتعاط ىلتباو «هبلط يف داهتجالا

 ىف ام ٌصْخَمْيِلَو ٌمُكِروُدَص ىف ام هلآ ََتَبملَو ) :هناحبس لاق ءمهيلع ضرف

 .ةيآلا © َمُكَبوُلُق

 .ةرقفلا رخآ ىلإ .. يتلا تايآلاب يعفاشلا جتحا هلوق نم 7 /ص ١/ج نآرقلا ماكحأ )١(

 ةَقيآَطَو ْمُكدي هَ ىتفَي ايا ةمأ يقل ٍدَْ نم مَُلَع وأ هك ) :ىلاعت هلل لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 لقاء ْنَس نم رمألا ني انَل لَه َروُلوُكَي : ةيهَجْلأ ْنَط ٍقَحْلََرِمَغ هللب تى وطي مهسفنَأ متع ذَ

 اليف ام مَع رمألآ نب انَل َناَكَوَل َنوُلوُقَي ٠ كلل َنوُدتُي ال ام مويشُأ َنوفخع هلي دفلك رمألآ نإ

 ىف ام ُهّلأ َىتِلَو 'مهِِجاَصَم نإ تقلا مولع بم ني زبك مكتوب ىف ٌمُك ول لق 'انهَه
 .[1 :نارمع لآ] © ٍروُدّصلَأ ٍتاّدب مَع ُهَلَو مكَبوُلُف ىف ام ٌصَخَميِلَو َمُكِروُدَص

 /ص ١2/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو 2757و 7؟ /ص .١5و 09 /ناترقفلا ةلاسرلا (؟)

 "الاول
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 7 ( ضألآ ىف َمُهَرواَشَو َمُه َرِفْغَتْسَآَو َمُمَعَُفْعَأَف ) : كو هللا لاق 7 .م* و از عل ولأ ورك كولو حو ل عطا

 ("”ءابآلا حاكن ذي ءاج ام :مألا

 « ضل ىف َمُهَرواَسَو ) :# هيبنل ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ةرواشملا يف نكلو .هتعاط مهيلع ضرف امنإ ءأرمأ كك هعم مهل هللا لعجي ملو «ةيآلا

 لي هللا لوسرل ام سانلا ىلع هل سيل نم اهب ّنتسي نأو .مهسفنأ ةباطتسا

 امو ءريشتسملا نع باغ دق ريخلاب نيرّواشملا ضعب نم ىتأي نأب لالدتسالاو

 .اذه هبشأ

 :"!(ةداهشلاب حاكنلاو ةالولا حاكن) باب :(اضيأ) مألا

 ةيالولاب هدارفناب «ةيالولا يف ٌدحأ بألا كرشُي الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هريغ نود هل ءاقلطم ةوبألا مسا نم هل بجو امب

 .اهريغ نود اهل ءاقلطم مألا مسا ةدلاولا مألل بجوأ امك

 نإ هنع دري .هسفن يف رمأ هل نم رامئتسالاب رمؤي امنإف :لئاق لاق نإف

 لحي ال نم رامعتسالاب رمؤي دق :هنأ نم انلق ام ىلع ةلالدلا لأسو .هرمأ فلوُخ

 :َلُ هيبنل لوقي كنك هللا نأ هيلع ةلالدلاف «هب رمأ ام فالخ هنع دري نأ لحم

 مهيلع ضرتفا امنإف .ةيآلا « سأل ىف َمُهَرواَسَو مهل ٌرِفْغَتْسََو ْمِئَتَع فعَآَق (

 .ةفلألا عمجل - ملعأ هللاو - مهترواشمب رِمأ امنإو ءاوهركو اوّبحأ اميف .هتعاط

 اوُصَنَل بقل يلع اق تحت ولو ْمُهَل ثمل هلآ ني وَمَحَو اَمبَق ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا 1
 بِهَا نإ هللا لَع َلكوتَف ٌتْسَرَع اًد سأل ىف ْمُهْرواَسَو ْمُه َرِهْغَتْساَو ْمبَّنَع ٌفعَأف َكلِلوَح ْنِ

 1١64(. :نارمع لآ] © َنيِلكوَتْمْل

 .18/ص .1/ج «بلطملا دبع .د / قيقحت مألا رظناو .18/ص .ه/ج .مألا 20

 .47"٠و 175 /ص .5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2158 /ص .ه /ج .مألا (7)

 فحللا



 مظعأ 2"”نأ ىلعو ىل ام رمألا نم هل سيل نم هدعب ةراشتسالاب نتسي نأو

 هللا لوسر عم نييمدآلا نم ٍدحأل نأ ىلع الءاورواشي نأ مهرورسو مهتبغرل
 .هنع يهنلاو .هب رمألا ىلع لي هللا لوسر مزع اذإ ؛ هنع هدري نأ يي

 :"” رهاظلاب مكحلاو داهتجاالاورارقإلا :(اضيأ) مألا

 ىنعم ىلع «ةيآلا « ألا ىف ْمُهَرِواَشَو ) :َكَْك هلوق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 كلذ ىلع حلصلاب اضرلاو .مهنم راشتسملا وأ .نيراشتسملا سفنأ ةباطتسا

 هللاو .لحأ ةروشم ىلإ ةجاح هم هللا لوسرب نأ الءببسلا كلذب برحلا عضوو

 قلخلا عيمجبو قلخلا عيمج ىلع لوطلاو ْنملا هلوسرلو هلل لب .هرصنب هديؤي كك

 .َكْيَك هللا ىلإ ةجاحلا

 :"!(ةرواشملا) باب :(اضيأ) مألا

 .ةيآلا ( ضألآ ىف َمُهَرِواَسَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةريره وبأ لاق :لاق يرهزلا نع ؛ةنييع نبأ انربخأ :لاق يعفاشلا انريخأ

 : ليك هللا لاقو 5 هللا لوسر نم هباحصأل ةرواشم رثكأ ًادحأ تيأرام : نو

 .ةيآلا [04 :ىروشلا] © َمُبَعْيَب ئروش َمُهُرَمَأَو )

 اينغل © ىنلا ناك نإ :هنع هللا يضر نسحلا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 اذإ «هذعب ماكحلا كلذب نتسي نأ دارأ - ىلاعتو هناحبس :هنكلو .مهترواشم نع

 ةرابع يف (ءاملل) نأشلا ريمض فذحب ًاريثك دري اذهو ....مظعأ ةراشتسالا نأ ىلعو :يأ )١(

 .يعفاشلا

 .507و 507 /ص ءال /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو . ٠١7 /ص .”/ج ءمألا (0)

 /قيقحت مألا رظناو ء 1١١ و ١١5 /ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «40 /ص ءال/ج ءمآألا ()

 .711و717 /ص :8/ج «بلطملا دبع .د
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 يغبني الو ءرواشي نأ هل '''ىغبلا لكشم وأ ءًاهوجو لمتحي رمألا مكاحلاب لزن

 لضأ امبر هنإف «نيمأ ريغ ماع الو :هترواشمل ىنعم ال هنأل ؛ ًالهاج رواشي نأ هل

 ءمصخلا اضر ةرواشملا يفو «ةنامألاو ملعلا ٌعَمَج + نم رواشي هنكلو .هرواشي نم

 .هيلع ةجحلاو

 :"!(حاكنلا) باب :(اضيأ) مألا

 ريغو «ةغلاب) ركبلا ىلع زئاج ةصاخ بألا حاكنإ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءاهيلو نم اهسفنب قحأ ميألا» :8 هللا لوسر لوق كلذ ىلع ةلالدلاو «(ةغلاب

 ميألا لعجف امهنيب #2 هللا لوسر قرفف.ثيدحلا "' اهسفن يف رمأتست ركبلاو

 0 سفنلا ةباطتسا ىلع نوكت لق ةرماؤملاو .ةرماؤملاب هذه ف رمأو ءاهسفنب قحأ

 هللا لوقلو .ثيدحلا 2؟' نهتانب يف ءاسنلا اورمآو » :لاق ينلا نأ يوُر هنأل

 امهيسفنب قحأ ركبلاو

 :'” (يضاقلا بدأ) باتك :ينزملارصتخم

 مهرمأَو ) :ككك هللا لاق ,رواشي - نأ يضاقلا ىلعو - :هللا همحر يعفاشلا لاق
 (ةيآلا « سأل ىف َمِهَرواَشسَو ) 2 هيبنل لاقو (ةيآلا [؟78 :ىروشلا] 4 مكتب روش /

 .هكرت نسحي ال ًادكؤم ًابدن هل بدني يأ :ىغبنا )١(
 مألا رظناو .017/ص .ثيدحلا فالتخا - يئزملا رصتخم رظناو «15؟/ص ءال/ج مألا (0)

 ١717و" 54 /ص :8/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت

 218/ص 3/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .هجي رخت قبس حيحص ثيدحلا قرف]

 7 4 /مقرب

 مأ رماؤي نأ 45 ماحنلا نب ميعن 2 لوسرلا رمأ دقو مهسفنأ ةباطتسال ةرواشملا :ةرماؤملاو )0

 عم اهتنبا حاكنإ نم ءيش مألل سيل نأ فالتخا ال هنأ عم ءأركب هتنبا تناكو «(هتجوز) هتنبا
 .١١١1/ص «ثيدحلا فاللتخاو 2.1515 /ص «ىنزملا رصتخم رظنا ءاهيبأ

 .؟599/ص ينزملا رصتخم (5)



 نتسي نأ دارأ هنكلو اينغل مهترواشم نع هلي يبلا ناك نإ :هذ 5 نسحلا لاق

 .ةنسلاو باتكلاب ءاملاع الإ لكشملا هب لزن ذإ رواشي الو .هذعب . ماكحلا كلذب

 هنم ملعأ ناك نإو لبقي الو ءبرعلا ناسلو .سايقلاو ءسانلا ليواقأو ءراثآلاو

 .هنم رهظأ ًاهجو لمتحي ال هنأ وأ .هيلع

 ني الوُسَر مف َتَعَيذإَنَوُمْلآ ىلعُهّنآنَم دقَل 3 كَ هللا لاق

 مكاو تكلا مُُملِو م يو هيي ميل ءْأوُلَتَي ٌمهِسفنَأ

 [114 :نارمع لآل ' " « نيم ٍلَلَص ىَغَل ُلَبَق نم أوُناك نإو

 :'© (صاخلا هب داري هنأ ىلع ةصاخ ةنسلا تلد ًأّماع لزن ام) باب :ةلاسرلا

 َتَعَب ْذِإ َنيِيِمْؤُمْلا ىلَع ُهَللا ْنَم َدَقَل ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اهانعم يف تدرو يىتلا تايآلا نم اهريغ ركذو ,ةيآلا « ٌمِهِسفنأ ْنْم ًالوُسَر َمهِف

 نم ىضرأ نم تعمسف .ةمكحلا ركذو .نآرقلا وهو :باتكلا هللا ركذف :لاق مث

 .ك# هللا لوسر ةئس :ةمكحلا :لوقي نآرقلاب ملعلا لهأ

 .ةمكحلا ُهْن ةتغيئأو َركذ نآرقلا نآل « - ملعأ هللو - لاق ام هبشي ام اذهو

 ناجإلا لعج هللا نأ نم ءانفصو امل هت هلا لوسر ةنس الإ انه اه ةمكحلا لاقي

 .هب ناميإلاب ًانورقم هلوسرب

 .هماعو هصاخ ىلع ًاليلد دارأ ام ىنعم هللا نع ةئيبم هلوسر ةئسو

 .ك# هلوسر ريغ هقْلَخ نم دحأل اذه لعجي ملو ءهايإ اهعبتأف هباتكب اهب ةمكحلا نرق مث

 .ةلماك انه تدرو ةيآلا )١(

 الو اللص 7607 7067و ؛؟ال /تارقفلا ةلاسرلا (0)

 5ك



 :''' #2 هيبن ةنس عابتاو هباتك ب كبي هللا ضرف اذ لصف :نآرقلا ماكحأ
 ًايفرح ةقباسلا ةرقفلا ةلاسرلا يف درو ام لقن نأ دعب - :هللا همحر يعفاشلا لاق

 سانلا ىلع مّنحو .# هللا لوسر ةعاط ضرتفا هللا نأو :هّللا همحر يقهيبلا لاق -

 كي هللا لوسر ةنس مث هللا باتكل الإ ءضرف :لوقل لاقي نأ زوجي الف .هرمأ عابتا
 - ةلاسرلا ةرقف هيقب عبات مث - ...هماعو هصاخ ىلع اليلد دارأ ام هللا نع ةنيبم

 :( 144 فرخزلا] (َكِيَوَقِلَوَكلل مِن هُمِْإَو ) : كي هللا لوق  ءاج ام) باب :'" يعفاشلا بقانم

 «(دادغبب) يركسلا رابجلا دبع نب ىيحي نب هللا دبع دمحم وبأ انربخأ ..

 انثدح «يبالغلا انثدح ءرهزألا نب دمحم نب رفعج انثدح .يعفاشلا ركب وبأ انأبنأ

 نع ؛«يلفوُنلا ناميلس نب هللا دبع نع .فسوي نب ماشه نع «نيعم نب ىبحي

 ذِإ | نييؤملا ىلع هلأ نم َدَقَل ) :اهنع هللا يضر ةشئاع نع «ةورع نع ؛يرهُزلا

 :- اهنع هللا يضر ةشئاع يأ - تلاق .ةيآلا « ْمِهِسْفنأ ْنْم ًالوُسَر ٌمِهِف َتَعَب
 .ةصاخ برعلل هذه

 نا 0 َوشَحآَف مك أوُعَمَج دق ساتان مالا هَل لاق نيل ٠) كك هللا لاق

 . ؛!هئسقلا قيرضت نس :مألا

 .ةيآلا © ْساَكلآ ُمُهَل َلاَق َنيِذّلا ) :ك هللا لوق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 فن ةعبرأ هولاق نيذلاو ءسانلا ضعب الإ كلذ لقي مل '””نأ٠ ؛ملعت تنو نحدت
 .ٍلُخَأ نم مهنع تفرصنا ةباصع مهل تعمج امنإ .مهلك سانلا مهل عمجي مل” نأو

 .18/ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ )١(
 ."1/ص .١/ج .يقهيبلل / يعفاشلا بقانم (؟)

 ْمُهَداَرَف َمِهْرَشْحَأَف ْمُكَل اوُعَمَج ْنَق سساَكلآ َّنِإ سائل ُمُهَل َلاَق َنيِِدلا ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 .[ 13 :نارمع لآ] © ٌليكَوَلَآ َمَعنَو هلأ ابَسَح أوُلاَقَو اًمميِإ

 .579/ص .0 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 107 /ص ء؛ /ج مألا (:5)
 .- ملعأ هللاو - لقي مل هنأ حصألا (0)
 .- ملعأ هللاو - عمجي مل هنأ حصألا )30

 ا
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 :” (صاخلا هلك هب داري رهاظلا ماع باتكلا نم لزن ام) باب :ةلاسرلا

 الإ ْساَنلآ مُهَّل َلاَق َنيِنَلا ) :ىلاعتو كرابت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 و
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 َمَعِنَو ُهَلأ اتبَسَح ْاوُلاَقَو اًننَميِإ ْمُهَداَرَف َمُهَوَسْخََف ْمُكَل اوُعَبَج َنَق مالآ
 مهل عمج نم َريغ ''' ًاسان ك# هللا لوسر عم نم ناك "” ذإف «ةيآلا « ٌليكَوْل

 عمج نمم هعم نم ريغو مهل عمُج نم ريغ ًاسان مه نوربخملا ناكو «سانلا نم
 مهل عمج امنإ هنأ نم ءتفصو امت هنيب ةلالدلاف ًاسان مه نوعماجلا ناكو .هعم هيلع

 .ضعب نود سانلا ضعب

 موءمهلك سانلا مهريخي ملو ؛مهلك سانلا محل عمجي مل نأ طيحي ملعلاو
 .مهّلك سانلا مه اونوكي

 «سانلا عيمج ىلعو ؟”رفن ةثالث ىلع عقي (سانلا) مسا ناك امل هنكلو

 :لاقي نأ برعلا ناسل يف ًاحيحص ناك - مهنم ةثالثو مهعيمج نيب نم ىلعو

 ْدَق سائل ّنِإ ) «رفن ةعبرأ كلذ مهل لاق نيذلا امنإو « « ُساَئلَآ ُمُهَل َلاَق َنيِذلا )

 .دحأ نع نيفرصنملا نونعي 6 َمُكَل اوُعَمَج

 ء.مهل عومجملا ريغ مهنم نوعماجلاو ءسانلا نم ريثك ريغ ةعامج مه امنإو

 ريغ مهنادلب يف سانلا نم رثكألاو «نيتفئاطلا ريغ مه عومجملل نوربخملاو
 .نيربخملا الو ءمهل عومجملا الو «نيعماجلا

 )١( /ةرقفلا ةلاسرلا 181- 7١١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .,150- 08/ص  2١/ص 19.

 .لصألل فلاختو ديج ريغ وهو اذإف خسنلا ضعب يفو نآرقلا ماكحأ يف (؟)

 ةقباطمل مهاندحو دقو «فلاب ةثلاثلاو .فلأ نودب بوصنم نيونتب ةيناثلاو ىلوألا (سان) بتُك (0)

 .شماهلا ه5 /ص ؛194 /ةرقف ةلاسرلا رظنا ««ًاسان» يئالمإلا مسرلا

 .ةثالث - ةرتاوتملا - ةغللا يف عمجلا لقأ كلذب دصقي (؛)

 كلما



 مايأ قارعلا هنع هللا يضر يعفاشلا مودق كف ءاج ام) باب :يعفاشلا بقانم

 :''' (هملعب نيملسملا عافتناو ميلعتلاو سيردتلل نومأملا

 فسوي نب دمحم ينريخأ :لاق (هللا دبع نب دمحم) هللا دبع وبأ انربخأ

 نب دمحم انثدح :لاق «قاّرولا نامثع نب نيسحلا نب يلع انثدح :لاق يقيقدلا

 نب ميهاربإ) روث ابأ تعمس :لاق .دينجلا نب ركب وبأ انثدح :لاق .يرمعلا يلع

 مث ...لاض انأو هللا تيقلل يعفاشلاب يلع ْنَم كك هللا نأ الول :لوقي (دلاخ

 - هللا - ديري يذلا صاخلا امو هللا كمحر - يعفاشلل - تلق :هللا همحر لوقي

 ماعلا نم صاخلا فرعن ال انكو - ؟صاخلا هب ديري يذلا ماعلا امو ؟ماعلا هب

 6 ْمُكَل اوُعَمَج دق سالآ َّنِإ ) :العو لج هلوق هنايبب لاقف - صاخلا نم ماعلا الو

 .نايفس ابأ هب دارأ امنإ «ةيآلا

 و هلْ نهم آمب نوت ) , هل لاه

 ا" (ِةَمههْلأ موي رأوا نوُقوطُمس ْمهوَكَوه لب م اربع
 :"' (ةاكزلا) باتك :مألا

 نيصلخم هولبعي نأ مهيلع ضرف هنأ َكْنك هللا نابأف *هّللأ ههحر يعفاشلا لاق

 .ةاكزلا اوتؤيو .ةالصلا اوميقيو «نيدلا هل

 )١( يقهيبلل /يعفاشلا بقانم ج/١ ص/١؟7و؟؟؟

 15 وه لب مه اح وه لص ني هَل هاء آَمِب نوبي نينا نبَسَحاَلَو ) :لاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )0

 18١[. :نارمع لا] (ٌرَخ َنوُلَمْعَت اَههَللَو ضرألاو تومَسلا تلو ِّلِبَو سيلا موي مي أون اَم َوفوطُمَس
 /كيداحألا 3079 و ؟١7؟/ص «يعفاشلا مامإلا دنسم بيترت رظناو ء“ /ص 7 /ج ءمألا (©)

 .7-ه /ص .”* /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا رظناو.59١5 ١9
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 ٍليِبَس ىف ابوُقِفمُي اَلَو َةّضِفْلاَو َبَهَذلآ وُرتكي تريذلاو ) :كك هللا لاقو
 آَمب َنوُلَخَبَي َنيِّلأ ٌنَبَسْحح اَلَو ) :هركذ زع لاقو .ةيآلا 84-600 :ةبوتلا] 6 ِهل
 َمْوَي هب أوُلخع اَم َنوَقّوُطْيَس ْمُهٌربَس وه لَب مه ارْيَح ّوه فِلَضَف نِم ُهَّللأ مهنئا 1 في1 ل تك ير رك كي و -- ره يا يا
 بقاع امنإ هنأل ؛ ةاكزلا ضرف «نيتيآلا نيتاه يف كبك هللا نابأف «ةيآلا 6 ِةَسَيِقْلآ

 .ةاكزلا :ةضفلاو بهذلا 5 نأ نابأو ءبجوأ ام عنم ىلع

 .ةيآلا 6 ِهّلأ ٍليِبَس ىف اَبوُقِفَُي اَلَو ) :َكك هللا لوق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .اهريغو ةاكز نم ضرف يذلا هليبس يف - ملعأ ىلاعت هللاو - ىنعي

 نفدلاب لح .ءىشب هزارحإ لح اذإو .هزارحإ نم برَضف لاملا نفد امأو

 .راثآلا مث ءافلاخم هيف ملعأ ال مث .كلذ ىلع لدي امب ةنسلا تءاج دقو «هريغو

 :لاق «ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 .دشار يبأ نب عماج انربخأ :لاق نايفس انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 هنع هّللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع «ربخي لئاو ابأ اعمس «نيعأ نب كلملادبعو

 لكم الإ هلام ةاكز يدؤي ال لجر نم ام» :لوقي # هللا لوسر تعمس :لوقي

 "7 هقنع يف هقوطي ىتح هعبتي وهو نم ٌرفي «عرقأ ًاعاجش ةمايقلا موي هل

 « ِةَمَيِقْلآ َّمْوَي -هب أولم اَم َنوُقوَطُيَس ) :8# هللا لوسر انيلع أرق مث .ثيدحلا

 .ثيدحلا ١8٠١[ :نارمع لآ]

 يبأ نع «رانيد نب هللا دبع نع .كلام انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 مل لام هل ناك نم » :لوقي ناك هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءنامسلا حلاص

 يبأ ثيدح نم هريغو يراخبلا هاور .حيحص نسح :يذمرتلا هنع لاقو .حيحص ثيدحلا 2غ(

 251١١ /مقرب 2.1١٠ "5/ص جا «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «قحاللا ةريره

 .885 /مقر ثيدحلا , 74 و 8 /ص يعفاشلل /ةروثأملا نئسلا رظناو

6. 



 :لوقي .هنكمي ىتح هبلطي «ناتبيبز هل ؛عرقأ ًاعاجش ةمايقلا موي هل لْكُم ؛هتاكز ٌدؤي
 .ثيدحلا كزنك انأ

 نبا نع عفان نع «نالجع نبا نع «نايفس انربخأ :لاق يعفاشلا انريخأ

 ناك نإو ءزنكب سيلف « هتاكز ىدؤي لام لك » :لاق امهنع هللا يضر رمع

 .ثيدحلا "”« ًانوفدم نكي مل نإو ءزنك وهف هتاكز ىدؤي ال لام لكو ءنوفدم

 :"”(ةقدصلا لولغ) باب :(اضيأ) مألا

 آمي َنوُلَخَتَي َنيِلا نيس لَو ) :العو زع لاقف اهسبح ميرحت دكأ مث ءًامارح
 .ًاقباس ةرقفلا يف درو ام ركذ مث «ةيآلا « ِهِلْضَف نِم هلأ ْمُهنَتاَ

 تعمس :لاق «رائيد نب هللا دبع نع «كلام انريخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 يذلا لاملا وه) :لاقف ؟زنكلا نع لأسُي وهو امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع

 .ثيدحلا '؟” (ةاكزلا هنم ىدؤت ال

 «بيهرتلاو بيغرتلا يف يرذنملا هركذ امك ًاعوفرم حص دقو .حيحص هدانسإ ثيدحلا )١(

 رظنا «(5- 5) ةاكزلا /ملسمو -١( 5- 9) ريسفتلا يف /يراخبلا هاور ينابلألاو ,يئاسنلاو

 11١. /مقرب « 107/و 1٠07 /ص ١ /ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش

 قيرط نع درو هنآل ؛ حيحص هانعم نكلو .فيعض هدانسإ ءرمع نبا ىلع فوقوم ثيدحلا (؟)
 .511و 717 /مقرب 240 /ص 2١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا هانعمب كلام

 مألا رظناو ,.111 /مقرب 2374 /ص «يعفاشلا دئنسم بيترت رظناو 207 /ص ء”/ج «مألا ()

 .1417١و148 /ص ا" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت

 /ص ١2/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءحيحص هدانسإو ,فوقوم ثيدحلا (4)

 517 /مقرب ء 5/



 ؛ - ىلاعت هللا ءاش نإ - رمع نبا لاق امك اذهو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 مرح ريغ كلذف اهسبحو مهلاومأ نفد ىلع امأف «قحلا عنم ىلع اوبّدُع امنإ مهنأل

 ام اهسبح ةحابإ الولو ءزارحإلا نم برض نفدلاو ءاهزارحإ كلذكو ؛مهيلع

 .ًالوح سبحت ىتح بجت ال اهنأل ؛لوح يف ةاكزلا اهيف تبجو



 َتاَحوُبضولا توهف
 232300 999999990099099 ءادهإلا

 321111111110100 نافرعو ركش

 310020202900000 ةمدقملا

 0 ثحبلا اذه رايتخا ةيمهأ -

 300090009999000 ثحبلا 3 -

 12121111111110 رصمو ماشلا يف ريسفتلا ةسردم

 0010 ؟يعفاشلا مامإلا ريسفت عمج ىلإ دحأ قبس له

 ظل ىقهيبلا مامولل نآرقلا ماكحأ باتك -

 ك1 ىروشلا يدجمل يعفاشلا ريسفت باتك -

 ك0 باتكلا ىلع انتاظحالم -

 ك1 ةعبطلا ىلع انتاظحالم -

 للامم رة يمن وة وي وءةوروموروةفووم وفم مووووموو نيمسق ىلإ ةعيرشلا ملع ميسقت 11

 0 يعفاشلا مامإلا دنع ملعلا بتارم -

 2000 نآرقلاب نآرقلل هريسفت
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 2000 هريسفتو نآرقلا يف يعفاشلا ةعارب -

 لم ............... نآرقلاب نآرقلل هريسفت نم جذامن -

 20100 ةّنسلاب نآرقلل هريسفت

 00 ميركلا نآرقلا يف نايبلا هوجو -

 3 هللا باتك نم يعفاشلا مامإلا دنع ةّئسلا ةلزنم -

 غ0 ةّئسلاب نآرقلل هريسفت نم جذامن -

 00 عامجإلاب نآرقلل هريسفت

 21111101 هدنع عامجإلا فيرعت -

 غ0 ةلدآلا عم هب ذخألا مكح -

 00 يعفاشلا مامإلا دنع عامجإلا يف ربتعملا -

 201100 سايقلاب نآرقلل هريسفت

 يعفاشلا مامإلا دنع سايقلا ةلزنم -

 عامجإلا ةيجحل هتشقانم -

 غ0 يعفاشلا مامإلا دنع سئاقلا طورش -

 ك5 سايقلا يف فالخلا مذي نم ىلع يعفاشلا در -

 ل سايقلاب ميركلا نآرقلل هريسفت نم جذامت -

 5006 اهيلع ساقي ال ىتلا صوصنلا لوح ةظحالم -

 211111 ةباحصلا لاوقأب نآرقلل هريسفت

 000 ةباحصلا لاوقأ ىلإ يعفاشلا ةرظن -

 2000 ا ا اا اا 000207222121121

 هود مملة ه موو دوم ووو وم مدور هوم مملو

 ةوووووومءةمءوممومو

 منيفة ءءء ءةووووموف

0000000000000 

000000220031 

0000000000100 

 0000000112ب-

 ممم ممر ثوم مث ممممو

 0022221112121121ب_--

 ملة يوم يم مة ءمومممو

 ممر ثم ممم وومءم مومو



 000 ةباحصلا لاوقأ ةيجح يف يعفاشلا يأر -

 1 ةباحصلا لاوقأب نآرقلل هريسفت نم جذامن -

 201100 ةمئألاو نيعباتلا لاوقأب نآرقلل هريسفت

 0000 ؟يعفاشلا دنع ةجح ةمئألاو نيعباتلا لاوقأ له -

 غ0 مهرصاع نيذلا نيعباتلا حدم يف هل لاوقأ -

 20000 اا اهبيلاسأو ةيبرعلا ةغللاب نآرقلل هريسفت

 00 ريسفتلا يف ةغلل يعفاشلا مادختسا ةيفيك_-
 ل ةغللا يف ةجح ىعفاشلا نأ ىلع ءاملعلا ءانث -
 01000 بتكلا فيلأت يف هتقيرط -

 0000 ةيبرعلا ةغللاب نآرقلل هريسفت نم جذامت -

 000 ريسفتلا يف يعفاشلا مامإلا فقاوم :يناثلا لصفلا

 #53 ديهمت

 فم ممم ممم همم همم ممم همم ممم ممم داقتعالا لوصأب ةقلعتملا تايآلا نم هفقوم

 20711111111 ةئجرملا ىلع هّدرو ناميإلا يف هبهذم -

 01210101110 هتافصو هللا ءامسأ يف هبهذم -

 0 نآرقلا قلخ يف ةلزتعملا ىلع درلا يف هبهذم -

 2101111000 هّلل ةئيشملا تابثإ يف هبهذم -

 0 دابعلا لاعفأ قلخو ردقلا يف هبهذم -

 201100 ةمايقلا موي هلل ةيؤرلا تابثإ يف هبهذم -

 22111000 نجلا ةيؤر تابثإ يف هبهذم -



 ل ةلاضلا قرفلاو مالكلا لهأ يف هبهذم -
 كلذ يف قلعتي امو كي ينلا ليضفت يف هبهذم -

 0 ماكحألا تايآ نم هفقوم

 000 ماكحألا تايآ نم هفقوم صخلم -_-

 خسنلا يف يعفاشلا مالك صخلم -

 نآرقلا يف دراولا خوسنملاو خسانلل ةنسلا نايب -

 000 ناسحتسالا لاطبإ ىلع يعفاشلا ةلدأ -
 0 هذنع مومذملاو ضوفرملا ناسحتسالا -

 2110 ريسفتلا ملع يف يعفاشلا مامإلا راثآ

 2211100 هريغب هرثأت ىدم -

 2211000 هب هريغ رثأت ىدم -

 02100100 هذيمالتو هعابتأ نم هب اورثأت نم -

 نمبر دم دنية ءءء يورو ة ية يق فوموو

 هوم لير ء دة رة وم يورو مءمووفوو

 5مل و رو وفة مووم م فمما

 200 اا ل 0 00 000020222

 2000 ااا ا ا ا 000000000200

 هيل دة رمل ء رمي موو موو وفم مفوو

200 000000000000000 

 هلم ممولة ء م ءءء مهموم وفول

 ةرل ملم ن لوو رة ة ومرة ية ءمفومو

 200 ا 00000000000000

 هدر مومو وو ممر ثةءم م ءففو

 200 ا 000000111011

 200 ا ايا ا ا ا 00000000011

 رمل وم هم مة فوفو

 ن6 ممم مو ءءء ووو وم ممم ميم قمومو

 همم نثر م ديمو ووو و هوو وة ءمممف

 56مم ممم موو وة م ءءء ممموقووو



 قفة ممل هذيمالت بتكو هبتك قيرط نع هب اورثأت نم -

 ل ةيهقفلا تاداهتجالاو ريسفتلا ملع يف هرثأ -

 221100 يعفاشلا مامإلا ريسفت صئاصخ

000000000000000 

 ندم ممم ثم يوم وم ءموفمو

 مرر ث مم ةمومثءمةمرمفوو

 ١ ها/ .... ريسفتلا ملع يف ةمهم دعاوقل هسيسأتو يعفاشلا مامإلا ةناكم :عبارلا لصفلا

 /17171101 1 1 1 00 ديهمت

 فم ب هريسفت ةيمهأو ريسفتلا يف يعفاشلا مامإلا ةناكم

 01000 هللا باتك ريسفت يف يعفاشلا ةناكم -

 0 مم يعفاشلا مامإلا ريسفت ةيمهأ -

 5200 ريسفتلا ملع يف ةمهم دعاوقل يعفاشلا سيسأت

 000000 ريسفتلا يف اهيلع راس ىتلا دعاوقلا مهأ -

 0000 ةماع دعاوق -

 011111111000 هب قحلي امو ريسفتلا يف دعاوق -

 0 ملاع لكل حلصتو يعفاشلاب ةصاخ دعاوق -

 20000 ثحبلا ةمتاخ

 قيقحتلاو ةساردلاو عمجلا نم ترهظ يتلا جئاتتلا -

 ل اهب ذخألاو اهتاعارم مزلي ىتلا تايصوتلا -

 يعفاشلا مامإلا ريسفت :يناثلا مسقلا

 2011 ااا ا ةحتافلا ةروس ريسفت

 110101111111 ةرقبلا ةروس ريسفت

 00 نارمع لآ ةروس ريسفت

00 0000000000 

0000000022 

 مرمر ثمر ث ءءء ومو وم ومعو

200000000000000 

 ةقرمثءءويءم مم مءمممموو

000000000000 

00 0 0000000-0- 

 مرمر م ءءء رم ءةثرووموفو

000000000000000 

000000000022212 

00000000 

 ميمء ونثر ثوم رن ةةممفمو





 هام ١ ردك ةلاسرم

 ضاعن
 4 تل 1 4

 مس حل .
 ةساردو قيقيحنو عمج

 ب دحر وتلملا

 ذاّقلا رّلَجي 2 احمل
 ىلاشل 1" |

 ءارَسو ةدآل ا  ءاسنل





 عفاش ع مراسم رك ا
 ييلاوبلرر رز تت فلز وك

00 



 0 ا
 مايا 2١7
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 ١١4485 :يديربلا زمرلا 751177” :ب.ص - ضايرلا
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 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا



 ميحرلا نيمحرلا هللا مسب

 (” ( اَهَجْوُر اَنِم َقَلَحَو ) : ك6 هللا لاق
 (7 دقعني ال امو حاكنلا هب دقعني يذلا مالكلا :مألا

 يتلا تايآلا التو « اَهَجْوز انِم َقّلَحَو ) :ىلاعت لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا "”ىّمسف :لاق مث ءجيوزتلاو حاكنلا - ظفل - يف ميركلا نآرقلا يف تدرو

 .جيوزتلاو حاكنلا :نيمسا حاكتلا كك

 (9 ( بلوم ئَسََمْلآ آوُناَءَو ) : كك هللا لاق

 :”” مرحيو بارشلاو ماعطلا نم لحي ام عامج :مألا

 وأ «هباتك يف كك هللا مرح ام الإ ءلالح نييمدآلا نم كلام هلحأ وأ «نييمدآلا
 .ك هيبن ناسل ىلع

 ان قلو َدِحَو سفن نم ركفلَح ىذا مُر وأ مالا ايتَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 َمُكْيَلَع ناك هلل نإ ل هلأ اوُقنأَو ٌءآسنو اريثك ًالاَجِر اَمْبِم ٌكَبَو اَهَجْوَن

 ١[. :ءاسنلا] © اًبيِقَر

 /قيقحت مألا رظناو .(شماحلا) 18١ /ص .١/ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو 7”0 /ص فلج مألا ()

 1١. /ص 5 /ج «بلطملا دبع .د

 .ىمس ىربكلا ننسلا يفو ؛ىمساف نآرقلا ماكحأ يف 2م

 هاو اوت اَلَو " بيطعلاب َتِمرَكَأ اولد ٌكَبِتت اَلَو يلوم ئمتيلا اوُناََو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (5)

 .[؟ :ءاسنلا] « اريبك اًبوُح َناك دهن كون 3]

 .5371/و 275/ص ا" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2155 /ص .؟ /ج «مألا (0)
 ها



 ىتح هكلامب مرحي ءلصألا حابم ناك ام لك ّنأ يف ةجحلا امف :لئاق لاق نإف

 ؟هكلام هيف نذأي

 نأ آلِ ٍلِطَبْلاِب مُكَنَيَب مُكلومُأ اَولكَأَت ال ) :لاق كك هللا نأ هيف ةجحلاف

 أوُناَءَو ) :ىلاعتو كرابت لاقو «ةيآلا [؟ :ءاسنلا] « ْمُكَدِمٍض اَرَت نَع ةرتجت تروكت

 سانلا لاومأ اهيف رظح د هللا باتك يف ةريثك يآ عم .ةيآلا « َمُبَلَومَأ ْىَسَتَيْل

 هب تءاجو ك# هيبن هّنس مث دك هللا باتك يف ضرُف امب الإ .مهسفنأ بيطب الإ

 .7 ةجح

 « َعدَبُرَو َتلْتَو َىْعَم ِءاَسِهلا َنِم مكَل باَط اَم أوُحكِنَأَف ) : 38 هللا لاق
 ("' ( اوُلوُعَت الأ ) :هلوق ىلإ

 :"' ديبعلا حاكتو ددّعلا حاكن :مألا

 َباَط ام أوُحكِنآف ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف انيب ناكف «ةيآلا « أوُلوُعَت الأ ) :هلوق ىلإ « َعَبُرَو َتَلُثَو ىَتَم ِءاسِيلآَنِي مُكل
 ّوَأ َةَدِحاَوَف ) :ىلاعت هلوقل «رارحألا اهب نيبطاخملا نأ - ملعأ ىلاعت هللاو - ةيآلا

 الأ ىذَأ َكِلَذ ) هلوقو «رارحألا الإ كلمي ال هنأل ؛ةيآلا « َمُكْسَمْيَأ ْتَكَلَم اَم

 .ديبعلل لام الو ؛لاملا هل نم لوعي امنإف «ةبآلا 4 أوُلوُعَت

 ْمُهَومَأ اوت لَو ) :ىلاعت هلوق ريسفت يف .5١٠و١١٠ /ص «يرهزألل ./رهازلا باتك يف ءاجو )١(

 .مكلاومأ عم يأ «ةيآلا « َمُكَلَوْمأ لِ

 ِءاَسِيلآ نم مُكل باَط اَم اوُحكِنأَف ئَبَتَمْلا ىف اوُطِسقُت الأ َمُفِخ ْنِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 ( اولوُعَت الأ قدأ كلذ "مكمل تكلم ام زأ ٌةَدِحَوق اوليَت الأ رمد نإ ميو تلْثو كم
 .[7 :ءاسنلا]

 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 2174 /ص ء«١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 5١« /ص مرج آلا (5

 .7١1/ص «” /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 7

 ١ه



 :"'” ةوسن عبرا نم رثكا هدنعو ملسي لجرلا :(اضيا) ّمألا

 نم مكل باَط اَم أوُحكْنََف ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « َعَبُرَو َثَلُتَو ىَّتَم 'هَعَم ءاسْيلا

 فيقث نم لجرل لاق #2 هللا لوسر نأ ءباهش نبا نع .كلام انربخأ

 ينريخأ .ثيدحلا « نهرئاس قرافو ًاعبرأ كسمأ » :ةوسن رشع هدئعو ؛ ملأ

 نأ «هيبأ نع ءملاس نع ,باهش نبا نع ءرمعم نع «هريغ وأ َةّيَلَع نبا ةقثلا
 ءاعبرأ كسمأ » ف ينلا هل لاقف ؛ةوسن رشع هدنعو ملسأ ةملس نب ناليغ
 .ثيدحلا ''« نهرئاس عد وأ «قرافو

 بِك هللا ءاهتنا نأ :ىلع 8 هللا لوسر ةّئس تلدف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 تلدو «عبرأ نم رثكأ نيب حاكنب لجر عمجي نأ ميرحت «عبرأ ىلإ حاكتلاب ددعلا يف
 نإ راتخيف جوزلا ىلإ - عبرأ ىلع داز اميف - رايخلا نأ ىلع 6 هللا لوسر ةّنس

 يف وأ ءاأدحاو دقعلا ناك ءاش نيتخألا يأو ,ثدحألا وأ ءاحاكن مدقألا ءاش

 نأ ىرت الأ .دقعلا فلاس نع مهل افع - ىلاعتو هناحبس - هنأل ؛ ةقرفتم دوقع

 .نملسأو ؛ملسأ نيح هل لعج مث ءألوأ حكن نهّيأ نع ناليغ لأسي مل كي يبلا
 قلط :هنأ ربخي ةيواعم نب لفون ّنأ ىرت الَّوأ ءلئاوألا لقي ملو ءاعبرأ كسمي نأ

 ناك «ةيلهاجلا يف حاكن دقع لك زوجي هنأ ىلع تفصو ام لدف .ةبحص نهمدقأ

 .لاحب مالسإلا يف هؤدتبم زوجي ناك اذإ ءأحاكن مهدنع

 /ص .5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 154 و 177 و 44 /ص ءقباسلا مجرملا )١(
 . "1و

 ححص امك «(ةعباتم) ةياور دوجول ينابلألا هححص دقو .فيعض نيتياورلا اتلك يف ثيدحلا (0)

 يعفاشلا دئنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .4509 /مقر دمحأ دنسم يف ركاش دمحم دمحأ هدنس

 .47" /مقرب 20و 79 /ص 2” /ج
 هلو



 :''”(ءاسنلا ىلع ةقفنلا) باب :(اضيأ) مألا

 نم مُكَل باَط ام أوُحكنأَف ) :ىلاعت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 - لدي « أوُلوُعَت الأ قذَأ َكِلَذ ) :هللا لوقو .ةيآلا « أوُلوُعَت لأ ) :ىلإ « ِءآَسْيلَ

 .هتأرما ةقفن لجرلا ىلع ّنأ - ملعأ هللاو

 ىلع ءرملا رصتقا اذإ .نولوعت نم رثكي ال نأ : « اوُلوُعَت لأ ) :هلوقو

 ."' اهنم رثكأ هل - هللا - حابأ نإو ؛ةدحاو

 ؛(دادغبي) لدعلا نارشب نب نسحلا وبأ انريخأ :هللا همحر يقهيبلا دازو

 ةتوقاي) باتك يف (بلعث بحاص) ّيوغللا دحاولا دبع نب دمحم رمع وبأ انربخأ

 .مكلايع رثكت :اولوعتو ءاوروجت الأ :يأ ( اوُنوُعَت الأ ) :َكَْق هلوق يف (طارصلا

 .""(هنولوعت نم رثكي الآ ىندأ كلذ) - ةيآلا هذه يف - ملسأ نب ديز نع انيورو

 :(2' جورفلا هب لحت امو ءامإلا و رئارحلا نم لحي ام ددع  ءاج ام :(ًاضيأ) ّمألا
 :لاق عيبرلا انربخأ

 باَط ام أوُحكِنَأَف ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 تكلم ام وأ ٌهدِحوَ اوُلوعت الأ رشح نق عمت تَلْتَو ثم ءاَسلا نم مُكل
 يهتني ًادح نهيف دجي ملف .نامبألا تكلم ام 3ك هللا قلطأف «ةيآلا « َمُكْعَمْيأ

 ركذتس عاضرإلا ىلع ةرجألاب قلعتم اهلف 48و 47 /ص ءرظناو ٠١5 /ص .ه /ج ءمألا )١(

 .770 /ص .75/ج .بلطملا دبع /.د قيقحت مآلا رظناو «- هللا ءاش نإ - عاضرلا تايآ عم

 .١75/ص ء١ /ج «نارقلا ماكحأ (؟)

 ءأرقف يأ 14 :ةبوتلا] © ٌةَلْيَع ْرّتْفَج ّنِإَو ) ىلاعت هلوق نم ذوخأم وهو :هللا همحر ريثك نبا دازو (”)

 .458و 5517 /ص «يرهزألل /رهازلا رظناو 07*27 /ص ١ /ج ءريثك نبا ريسفت رظنا

 .1-707/4ا/ا/ /ص 2” /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 16١ و ١45 /ص «ه /ج ىمألا (5)
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 ىهتناو ءاذه يف دحأ نيب هتملع فالتخا الو ءءاش مك ىرستي نأ لجرللف «هيلإ

 :ىلع َكبَو هللا نع ةنيبملا 8 هللا لوسر ةّنس تّلدو .عبرأ ىلإ حاكنلاب هللا لحأ ام

 "'عبرأ نم رثكأ نيب كف ينلا ريغ دحأ عمجي نآل هنم ًايرحت عبرأ ىلإ هءاهتنا نأ

 رثكأ نيب عمجي ملام تاقرفتم نك اذإ عبرأ نم رثكأ هرمع يف حكني نأ مرحي هلأ ال

 «ةملس نب ناليغل لاقف .نهنم رثكأ نيب عمجلا محو «عبرألا حابأ هنألو نهنم
 كسمأ» :- عبرأ نم رثكأ مهدنعو اوملسأو - ءامهريغو «ةيواعم نب لفونو

 .ثيدحلا "”« نهرئاس قرافو ًاعبرأ

 ِءاَسْيلا َنِم مكَل باط اَم أوُحكِنآَف ) :ي هللا لاق انو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ناك :ةيآلا « َمُكْمَمْيَأ تكلم اَمْوأ ََدِحوَف اوُلعَت الأ ُبَفح نق ميرو َتْلُثَو قم
 نود رارحألا اهب بطاخ امنِإ هنأ ىلع - ملعأ هللاو - ليلد ةيآلا هذه يف

 كلمي نيذلا ال ,نوكلاملاو ,مهريغ مهحكنملا ال ,مهسفنأب نوحكانلا مّهنأل ؛كيلامملا

 نإو .حكان لك ىلع نوكت نأ تلمتحا نإو «ةيآلا ىنعم رهاظ اذهو «مهريغ مهيلع

 .هيرستو دبعلا حاكن يف عوضوم وهف ًاكولمم ناك نإو اذهو ءأكلام وأ ًاكولمم ناك

 :"” (هنيب عمجلا مرحي ام) حاكنلا باتك :(ًاضيا) ّمألا
 َتَكَلَم ام وأ ) :هركذ رع لاقف ءامإلا قلطأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ددع ىلإ كلذب هتني مل «ةيآلا « َمُكْعَمْيأ

 .( ددعلا الإ رئارحلا نم هرك ام ءامإلا نم هرك هنأ ,ةرامع

 )١( /ج «ريثك نبا ريسفت رظنا ؛هيلع عمجم يعفاشلا هلاق يذلا اذهو :هّللا همحر ريثك نبا لاقو ١

 "ه5" /ص

 .ةقباسلا لبق ةحفصلا رظنا ؛هجيرخت قبس (؟)

 ) )9.”وه /ص ؛”/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2” /ص .ه /ج .مآلا

 ) )5.نهب ىرستي نأ ديسلا دارأ اذإ ءامإلا ددعل ٌّدح ال يأ
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 يف - ىلاعت هللا ءاش نإ - ءاملعلا لوق نم اذهو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ليبسب عاضرلا الو بسنلا نم سيل ددعلاو :لاقو .ذخان هبو ,نآرقلا ىنعم

 :” حاكنلا اذ طرشلا :(اضيأ) ّمألا

 ْتْكَلَم اَم ْوَأ ٌةَدِحوَف ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع نأ :ىلع ىلاعت هللا باتك للف «ةيآلا « اوُلوُعَت الأ َنْدَأ َكِلَذ َمُكْسَمِيأ

 قفنُي الأ نأ هل نأ اهيلع طرش اذإف «ةّنسلا هيلع تّلدو .هتأرما لوعي نأ لجرلا

 «لاحب الإ اهبرض هل حبي ملو .فورعملاب اهترشعب رمأو ءاهل لعج ام لطبأ ءاهيلع
 ءاهنم لان اميف هيلع ءيشال نأو ءءاش فيك اهرشاعي نأ هل نأ اهيلع طرش اذإف

 .هانعم يف امو ءطورشلا هذه انلطبأ اذهبف هل سيل ام اهنم يتأي نأ هل طرُش دقف

 .اهلثم رهم اهل انلعجو

 ةأرم ا ةقفن بوجو :(اضيأ) ّمألا

 َقذَأ َكِلَذ ) :ءاسنلا يف ىلاعتو كرابت هللا لوق يفو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 «ةوسكو «ةقفن نم «هنع هتأرماب ىنغ الام جوزلا ىلع ْنأ نايب «ةيآلا « أوُلوُعَت الأ

 حالص ال امل فرحنت نأ ىلع ردقت ال ىتلا لاحلا يف ؛ةمدخو :لاق - ىنكسو

 .جوزلل مزال اذه لكف ءضرملاو ؛ةنامزلا نم .هب الإ اهندبل

 "” (ٌهلي نِيَقُدَص َءآَسْيلآ أوَتاَدَو ) : كو هللا لاق

 : ©” بارشلاو ماعطلا :ّمألا

 ةيآلا © هلي ْنِييَقُدَص َءآَسِيلَآ وُناَدَو ) :و لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 - اهيلع قحلا بجاولا - اهجوز نم عونمم ةأرملا لام نأ .هباتك يف َكَنَك هللا نّيبف

00 

 .189/ص «5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءل4 /ص ه/ج ألا )١(

 .115 /ص 25 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «87/ص .ه /ج مألا (؟)

 ُهوُلُكَف اَسْفت ُهْنِم ءْىَش نع ْمُكَل َنْبِط نإ ةَلي َنِيَقُدَص َءاَسِيلا اوُناَدَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 .[4 :ءاسنلا] ©« اًكيرم اًكيِبَه

 .710و774 /ص 7" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 0140 /ص ءال /ج ألا (4)
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 حابم ءاهكلمب عونمب ءاحلا> ةكلام اهئأل ؛ اهسفن بيطب هحابأو اهسفن بيطب الإ
 هلامف اكلام ناك نم ّلك نأ نّيِب اذهو .هباتك يف كك هللا ىضق امك اهسفن بيطب

 قرف ال .هل هكلام ةحابإب ًاحابم نوكيف «هتحابإب هسفن بيطب الإ مّرحم .هب عونمم
 لام ىلع لجرلا ناطلسك ءاهلام ىلع ةأرملا ناطلس نأ نيبو ءلجرلاو ةأرملا نيب

 دشرلا تعمجو ضيحملا تغلب اذإ

 :©) (رجحلا وهو) دشرلا غولب :(اضيأ) ّمألا

 َنْيِط نإ دلي ّنِقُدَص َءآَسْيلآ اوُناَدَو ) :ك لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ضرف ام نهءاتيإ هللا لعجف «ةيآلا « اًعيِرْم امينه ُهوُنُكَف اًسْفَن ُهْنِم ِءْنَش نع ْمُكَ
 «لاجرلا نم مهريغ ىلإ مهعفد ءنهيلإ هنوعفدي .نهجاوزأ ىلع ةضيرف نم نه

 ريغو «مهريغ نييبنجألاو .مهجاوزأ مكحو .مهمكح ني قرفي ' ءلاسفن هنع

 .نهقوقح عفد نم هبجوأ اميف مهجاوزأ

 .نيينجألا لاومأ نم مّرح ام نهلاومأ نم مّرحو «نهلاومأ نم ًاسفن هنع نبط ام لحأو

 00 ءاضيبلا ضرألا ءارك :(اضيأ) مالا

 « هَل ٌنِهَقّدَص َءآَسِيلَآ أوُناَءَو ) :العو لج هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق.

 ضبق نيبو اهنيب ْلُحَي ملو .هلام اهنزختساو «ةأرما حكن أرمأ نأ ولف «ةيآلا

 نأو «هنود لئاح ريغو ىل ًادجاو نوكي نأب «هنم أربي مل ءاهيلإ هعفدي ملو ءاهقادص

 .هنيبو اهنيب لْوُحَم ريغو .هل ةدجاو نوكت

 مألا رظناو لاكو ١٠:١و ١١9 /ص ١ /ج «نارقلا ماكحأ رظناو ١١37/ص 3ث /ج مألا )غ1(

 .504و 107 /ص :؛4 /ج ؛بلطملا دبع .د / قيقحت

 ةرفز /ص م/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.19 /ص 24 /ج مألا 2
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 : (قادصلا) باتك :(اضيأ) ّمألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 اوُتاََو ) :كك هللا لاق :لاق يبلطملا يعفاشلا سيردإ نب دمحم انربخأ

 :لاق مث قادصلاب ةقلعتملا تايآلا يعفاشلا ركذو .ةيآلا 4 َدَلَي َنِبيَقُدَص َءآَسِيل

 «قادصلا :وه رجألاو ءنهتاقدصو نهروجأ ءاسنلا اوتؤي نأب جاوزألا هللا رمأف

 لمتحيف .'' ءامسأ ةدعب ىمست ةيبرع ةملك يهو رهملاو رجألا :وه قادصلاو

 «لخدي مل وأ لخد .هضرفي مل نم نود .هضرف نم قادصب ًارومأم نوكي نأ اذه
 هلعج يذلا ىنعملاب الإ هنم ءيش سبح هل نوكي الف .هسفن ءرملا همزلأ ّقح هن

 0 ...لوخدلا لبق قّلَطُي نأ وهو .هل ىلاعت هلل

 آلآ بحتسأو ءانيلإ بحأ قادصلا يف دصقلاو :هللا هحر يعفاشلا لاقو

 .مهرد ةئامسمخ كلذو.هتانبو هءاسن لِي هللا لوسر قدصأ ام ىلع رهملا يف دازي

 .ك هللا لوسر هلعف رمأ ّلك ةقفاوم يف ةكربلل ًابلط

 نب دمحم نع «داحلا نب هللا دبع نب ديزي نع دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ
 اهنع هللا يضر ةشئاع تلأس :لاق ةملس يبأ نع «يميتلا ثراحلا نب ميهاربإ

 ةيقوأ ةرشع ىتنثا هجاوزأل هقادص ناك» :تلاق ؟ي ينلا قادص ناك مك

 .ثيدحلا "'« ةيقوأ فصن» :تلاق ءال :تلق « ؟ُشّْنلا ام يردتأ :تلاق شنو

 )١( /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 1594 /ص ءرظناو ء 54و هال/ص .6/ج .مألا ١ء ص/١55او
  17.5/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ص/١494و161و؟165.

 ال ) و 2157 :ةرقبلا] ( َمتْضَرَف ْدَقَو ٌنُهوُسَمَت نأ ٍلَبَق نم ٌنُهوُمْتَقّلَط نإَو ) :نيتيآلا ريسفت رظناو )0

 .ةيآلا هذه ريسفت عم طبارت امهيفف ء :ةرقبلا] © ٌنهوُسَمَت ْمَل اَم ءآَسِلآ ٌمقْلَط نإ مَيَلَع حاتُج

 / 5) دمحأو ١(. - ؟9) حاكتلا /دواد وبأو ,(7 - 17 حاكتلا /ملسم هاور نسح ثيدحلا (*)

 .١/مقرب 0 /ص 7 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «مهريغو مو

 مه",



 :( ةأرملا نم نخؤي نأ لحي ال ام :(اضيأ) ّمألا

 اذإ اهقح كرت ىلع اهتيلختب ىلاعتو كرابت هللا نذأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :لاقف ءاهسفن بيطب ةقرافمو ةسوبحم اهم ذخأب نذأو ءهب سفنلا ةبيط هتكرت

 اهسبحب نذإ اذهو «ةيآلا « اًعَيِرمم ) :هلوق ىلإ 4 هلي َنِهَقُدَص َءآَسِيلَآ أوُناَءَو )

 .تفصو امك اهسفن اهب تباط اذإ هيلع

 :" حاكنلارمأ # ءاج ام :(اضيأ) ّمألا

 :يناعم لمتحي سانلا مالكو «ةّئسلاو ,باتكلا يف رمألاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مرح ام لالحإ هرمأ ناكف ؛هحابأ مث ًائيش مّرح كك هللا نوكي نأ :اهدحأ

 « اًكيِرُع ) :ىلإ « لَ َنِبيَقُدَص َءآَسِيلَآ وُتاَءَو ) :ىلاعت هلوق - كلذ نمو -

 ؛ًاسفن هب هنع تباط اذإ هتأرما قادص نم لكأي نأ جوزلا ىلع ًامتح سيلف ؛ةيآلا

 .سفن بيط نودب مرح ام ةحابإ دصقلا نأل

 :َكك هلوقل .حاكنلاب مهدشر هيف ام ىلع مهّلد نوكي نأ لمتحيو :"' اهيناثو

 .ةيآلا ["؟ :رونلا] ( هلَضَف نِم ُهَللآ ُمِهنْعُي ءآرقُف أوُتوُكَي نإ )

 هللا نم متحلا لك يفو ءامتح حاكنلاب رمألا نوكي نأ لمتحيو :اهئلاثو
 .دشرلاو متحلا عمتجيف .دشرلا

 .دشرلا ىلع ةلالدلاو ةحابإلا ىلع هلك رمألا :ملعلا لهأ ضعب لاقو

 :رمألاب ديرأ امنإ هنأ ىلع ؛عامجإلا وأ .ةّئسلا وأ .باتكلا نم ةلالدلا دجوت ىتح

 )١( /ص «ه/جءمألا " 1١/ص :.5/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .1450 و 5940.

 ) )0ءل875 و ”١82/ص «.١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو .157 /ص «قباسلا عجرملا
 ."19و 758 /ص ."/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو

 © .حاضيولل ينم اهئلاثو اهيناث بيترتلا
0١ 



 © ةؤكرلا اوُناَدَو ةولّصلآ ْأوُمِيِقَأَو ) :ك هللا لوقك هكرت لحي ال ًاضرف نوكيف «متحلا

 .ةيآلا ١1١[ م #4" :ةرقبلا]

 217 ءويبلا ف ىوعدلا باب :(اضيأ) ّمألا

 ةرحلاو ةّمآلا تناك دسافلا حاكتلا ينو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :لاق َكَنَك هللا نأل ؛ىرخألل بجو رهم امهنم ةدحاول بجو امثيح«نيتيوتسم

 8 ينلا دعب دحأل ةرح الو ةمأ لحن ملف هةيآلا ( هلي َقْدَص ءاَسلا اوثاء

 ْق ةمآلا كلذكف .حيحصلا 5 هانلعج امك .ءقادصب باصتغالاو ةرحلا 5 أطخلا

 وه ام نيبو هنيب كك هللا عمج ام نيب قّرف دقف امهنيب قّرف نمف ءامهنم دحاو لك

 .رهملا يف هنيب ىلاعتو كرابت هللا عمج ام ىلع سايق

 :"” (قادصلا ف ءاج ام) باب :(اضيأ) ّمألا

 ؟قادصلا نم زوجي ام لقأ نع يعفاشلا تلأس :عيبرلا لاق

 نولهألا هب ىضارت امف «نامثألا نم نمث قادصلا :هّللا همحر يعفاشلا لاقف

 .زاج ةميق هل امم ناعيابتملا هب ىضارت امك ءزئاج وهف ةميق هل امم قادصلا يف

 :"' مرحيو بارشلاو ماعطلا نم ّلحي ام عامج :(اضيأ) ّمألا

 6 َةلحخ َنِيَقُدَص َءآَسَيلَآ اوُتاَءَو ) :ىلاعت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا. © اًعيِرم اًميِيَه ) :هلوق ىلإ

 52١15. /ص ال /ج «بلطملا دبع 3( /قيقحن مألا رظناو 2.7 15/ص ./ج مألا 20غ(

 ىمسم تحت 5١١" //ص «8/ج «بلطملا دبع 3 /قيقحت مألا رظناو 07177” /ص ءال /ج مآلا قه

 .(قادصلا لقأ باب)
 دبع .د / قيقحن مألا رظناو 257” /ص 3 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2.7165 /ص 3 /ج «مألا 2

 .3717/ص 3” /ج .بلطملا

 هع”



 بيطب الإ :سانلا لاومأ اهيف رظح دك هللا باتك يف ةريثك يآ عم

 .ةجح هب تءاجو ع هيبن ةّنس مث كو هللا باتك يف ضرُف امب الإ .مهسفنأ

 206( مكلاومَأ َءآَهَفُسلآ أوتؤت اَلَو ) : كه هللا لاق

 ("' ةقرفتم تايآ 2 ؛ريسفتلا #ذ - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 .ةيآلا © ْمُكَلوَم أَ َءاَهَفّسلآ أوتو كو ) :كَو هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هيف مه رظانلا تنأ نكو .كلذ نم كتيطعأ ام مهكّلَت ال .نايبصلاو ءاسنلا :مهنإ

 َمئْبِم ْمَسْناَ ْنِإَ حاكِيلَآ أوُغَلَب اذإ ََهَح < َمدَعَيْلا أوُلتَبََو ) : كو هللا لاق

 دا مُهوَمَأ مِهْلِإ أَوْعفْذَاَف اَدَشُر

 (*' ةالصلا هيلع بجت نميف :مألا

 حاَكِيلآ أوُغْلب اَذِإ ْنَمَح ْئَمَتَيلآ اوُلتَبآَو ) :َكَي لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يذلا دشرلا ركذي ملو «ةيآلا 4 َمُهاَوَم أ َمِهَلِإ أَوعفذاف اَدَّشُر َمْكَنَم َمكَنِم مَسْكاَ نِإَف

 .حاكنلا غولب دعب الإ مهلاومأ مهيلإ عفدت نأ هب نوبجوتسي

 ايف َمُهَوُقُررَأَو اَسَيِق كَل هللا لَعَج ىتلا مكلومأ ءاهَفشلا اوُوُت اَلَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١( عوير لأ د

 .[0 :ءاسنلا] © اًقومعَم ٌِلْوَق مل أوُلوُفَو مهوسكأَو

 .185 /ص 37 /ج «نآرقلا ماكحأ فه

 أوُعَقْداَف اهو مه مما َنِإَف َحكْيلآ اوُعَلَب اَذِإ َنَمَح ئَمَحَمْلآ اوُلَعبآَو ) :ىلعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (9)

 َلُكأَيلَف اريقَف ناك نَمَو  َفِفْمَتْسََلف اكيَع ناك نمو اوبك نأ اًراَدِبَو افاَرْسِإ آَهوُعَت اَلَو قولا مهل

 ١[. :ءاسلا] ( اًبيِسَح هاب ئقكو ْمِهَلَع اوُدبْمَأَف هوم َمْهَلإ مَُعَقَد اًذَِ ٍفوُيْعَمْلاِب

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,86/ص ء١/ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو ,15 /ص ء١/ج ءمألا (:)

 16١. /ص 3 /ج «بلطملا

 هم



 )١( مالسإلا نع دترملا :(اضيأ) ّمألا

 هلام يف هيلع روجحملا ن نيبو هنيب قرفلا ام :لئاق لاق نإف :هلل همحر يعفاشلا لاق

 .؟"' ةيالولا نم جرخ اذإ كلذ همزلي الو .هتقدص لطبتف قدصتيو «هقتع لطبيف قتعي

 اَذِإ مح ىَستَمْلآ اوُلَتَباَو ) :لوقي ىلاعتو كرابت هللا نأ امهنيب قرفلا :لاق

 ءاضق ناكف ,ةيآلا © َمُهومَأ ْمِهَلِ أَوعفذاف اَدَّش در محام َمكْبِم َمتَسْلاَ نِإَف َحاكْيِلأ أوغْلَي

 يف تناكف ءدشرلا مهنم سنؤيو ءاوغلبي ىتح مهلاومأ مهنع سبحت نأ َكَنك هللا

 ؛مهتايح يف مهحالصل هلل ةمحرب ةسوبحم اهنأو .مهل رمأ ال نأ ىلع ةلالد كلذ

 اوفلتأ ام لطبف ؛مهشياعم حلصي الو مهمزلي ال اميف اهفالتإ ىلع اوطلسي ملو
 هلام رظنب دترملا لام سبحي ملو .ةقدص الو قتع مهمزلي ال َهنأل .هجولا اذه يف

 ؟هلاح ىلع هلام سيل وأ :ليق نإف ءأئيف هلام نم انيديأ يف ام عجري نأ لبق هتومب

 .طرش ىلع هلام لب :ليق

 (جحلا هيلع بجو نم ىلع جحلا ضرف باب) (جحلا) باتك :(ًاضيأ) ّمألا

 أوغْلَب اَذِإ َنَمَح ْئَمَتَيْلأ اوُلَعَبَآَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لاملا عفدب رمأي ملف «ةيآلا © َمُهاومَأ َمِهَلِإ اَوُعَقْداف دش م َمكْنِم متَسْناَء َنِإَف حاكِيلأ

 .هعم مولبلا متيم ىتح دشرلا مهيلإ

 نب هللا دبعب #2 هللا لوسر يتأف نيقيلا دكأ مث «هباتك يف داهجلا هللا ضرفو

 ةرشع عبرأ نبا وهو .هداهج ىلع صيرح هوبأو .دهاجي نأ ىلع ًاصيرح رمع

00 

 .01و 01/1 /ص 7 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,١35/ص «قباسلا عجرملا )١(

 .دشرلا نسو غولبلا نود اوناك يأ (؟)

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,85/ص «١/ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو ٠١4. /ص اج ألا 65

 77١. /ص 7 /ج «بلطملا
 ه١ 4



 سم غلب نيح # هللا لوسر هزاجأ مث ؛(ٍِدُحأ) ماع كي هللا لوسر هدّرف «ةنس

 نم "المج لزنأ ام هللا نع نّيبملا 2 هللا لوسرو ؛(قدنخلا) ماع ةنس ةرشع

 .نيغلابلا ىلع بجت امن دودحلاو ضئارفلا نأب انللدتساف .هنأش لج هتدارإ

 :(”رجحلا وهو دشرلا غولب :(اضيأ) مألا

 ىتح امهدشر ةأرملاو لجرلا اهيف غلبي ىتلا لاحلا :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ْنِإَف َحاكِيلأ اوُغْلَب اذ َنَمَح ىَسَتَيْل اوُعتآَو ) :َكْبَع هللا لاق ءامهلاومأ نايلي انوكي

 « أوُربَكَي نأ اًراَدِبَو اًفاَرَس ب 1 أ َمِهَلإ اَوُعَقْداَف اَدَهُو َمُهْبِم مسن

 نيتلصخ اوعمجي ىتح ىمانيلا ىلع تباث رجحلا نأ ىلع «ةيآلا هذه تلدف «ةيآلا

 «ءاوس كلذ يف ىثنألاو ركذلا «ةنس ةرشع سمح لامكتسا غولبلاف «دشرلاو غولبلا

 .غولبلا كلذ نوكيف «ةنس ةرشع سمح لبق ةأرملا ضيحت وأ ءلجرلا ملتحي نأ الإ

 ,غولبلا اوعمج اذإ مهنأ ىلع « مُهوَمَأ َمِهَلِإ اَوُعَقْدَأَف ) :كك هللا لوق َلدو

 نم مهلاومأ ةيالوب ىلوأ اوناكو .مهلاومأ مهيلع يلي نأ دحأل نكي , .""دشرلا

 .ةزئاج ةداهشلا نوكت ىتح نيدلا يق حالصلا - ملعأ هّللاو - دشرلاو

 .”ريتخملا لاح

 .ًالمجم لزنأ ام :يأ )1١(
 مألا رظناو 2٠١5 /ص :ينزملا رصتخم رظناو 2519 /ص ءرظناو 1١6 /ص تثلج ىمألا (0)

 45١. /ص 14 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت

 كلذ ةحص حضويو ءدشرلاو غولبلا اوعمج اذإ :نوكت نأ طبضألا لعلو مألا يف تدرو اذكه (9)

 .اهدعب ةيلاتلا ةرقفلا يف درو ام

 يرهزألل /يعفاشلا ظافلا بيرغ يف رهازلا رظناو .178/ص ء١/ج «نآرقلا ماكحأ رظنا (4)

 71717 /ص
 هم؟ه



 :"” (نيفلابلا ىلع رجحلا) باب :(اضيأ) مألا

 كبك هللا باتك نم نيتيآ يف نيغلابلا ىلع رجحلا :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :امهو

 كيلو ُقَحْلآ ِهِيَلَع ىلا ٍلِْمُيلَو تْحَكَيََف ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق" ١-
 اَل وأ اًفيِعَض وأ اًهيِفَس ُقَحْلآ ِهْيَلَع ىذا َناك نإ اعيش ُهَنِم َنسَكَبَي الو دير هلل

 .ةيآلا [187 :ةرقبلا] © ٍلَدَعْلَاب مُهّيِلَو َللَمْيلََّوه ّلِمُي نأ ٌعيِطَتْسَي

 ْنِإَف حكي اوّل اذ َْح ئَمدََيْل اوُلَعباَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لوقو ١-

 مهيلإ عفدي نأ كك رمأف «ةيآلا ©« ْمُهوْمَأ ْمِهَلِإ اَوُعَقَدَاَف اَدَهُر َمِْبِم منْ

 .ًادشرو ًاغولب اوعمج اذإ .مهلاومأ

 ؛نيرمأ اوعمج اذإ مهيلإ مهلاومأ عفدب - هللا - رمأ اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مهيلإ عفدي مل ءرخآلا نود نيرمألا دحأ مهيف ناك نإ :مهنأ ىلع ةلالد كلذ يف ناك

 سنوأ ول اوناك امك «مهيلع رجحلا كلذف - مهلاومأ - مهيلإ عفدُي مل اذإو ؛مهلاومأ

 مهنم سنؤي ملو ءاوغلب ول كلذكف ءمهلاومأ مهيلإ عفدي مل ؛غولبلا لبق ٌدشر مهنم

 .غولبلا لبق ناك امك رجحلا مهيلع تبثيو ؛مهلاومأ مهيلإ عفدت مل .دشر

 :"” داهجلا هيلع بجي ال نم :(ًاضيأ) مألا

 حاَكِيل اوُغلَب اَذِإ ْمَح ىَسََمْلا اوُلَمْبَاَو ) :ىلاعت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مهيلإ مهلاومأ هب ريصت ًامكح مهدشرل لعجي ملف .ةيآلا « اَدَهُز مُمْبِم َمَسَماَد َنِ

 .غ048و 01 /ص 4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحن مألا رظناو 7518/ص لال /ج مألا قلد

 .حاضيإلل ينم ؟و١ ميقرتلا (؟)

 .د /قيقحت مألا رظناو #32 و 77 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .157 /ص ء4/ج مألا (5

 .778/ص 6 /ج «بلطملا دبع

 ةهى"ك



 تّلدو «نيغلابلا ىلع وه امنإ لمعلا يف ضرفلا ّنأ ىلع ٌلدف «غولبلا دعب الإ
 .تفصو ام لثم ىلع ملعلا لهأ نم ًافلاخم هيف ملعأ مل ام مث ةّئسلا

 200 يدقاولا ريس :(اضيأ) مألا

 َحاكِيلآ اوُغْلَب اَذِإ َْمَح ئَمكَيْلآ اوُلتَبآَو ) :َكْو هلوقو :هللا هع يعفاشلا لاق

 لقأو ةرشع سمح لامكتسا حاكنلا غولب ناكو «ةيآلا © اَدّشُر م مِْنِم مَسْناَ نإ

 هيلع تبث ءاهلبق وأ ةرشع سمح لامكتساب حاكنلا غلب نمف - مالتحالاب :يأ -

 اهب همزلي ىلا ٌنسلاف حاكنلا غولب هنع أطبأ نمو ءدودحلاو .هّلك ضرفلا

 .ةئْس ةرشع سمح لامكتسا اهريغو .دودحلا نم ضئارفلا

 :"' (ىماتيلا ىلإ عفدلا دنع داهشإلا) باب :(اضيأ) مألا

 وغلب اَذِإ َََح ئَمَتَيْل اوتو ) :كْبك هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأ اراد فارس نإ اموات ال الو معو مل وقذف ده 1و مُهنَم مسا نِإَق حايل

 مُتَعْفَد اًذِإَف ٍفوُرْعَمْلَِب لكي اًريقف ناك نَمَو ْفِفْعَتْسيَلف اًِيَغ ناك نَمَو أ وُريكَي

 .ةيآلا ( َمِييَلَع أوُدِب ُدِبَشَأَف َحُهاَوَم أَمِهَلِإ

 :ناينعم ةيآلا هذه يفف

 ملعأ ىلاعت هللاو -"'هلبق ةيآلا ىنعم لثم يف وهو .داهشإلاب رمألا :امهدحأ

 ىفكو ) :لوقي كلك هللا لوق يفو ءامتح ال ةلالد داهشإلاب رمألا نوكي نأ نم -

 .- ملعأ ىلاعت هللاو - اودهنشُت مل نإ :يأ «ةيآلا 6 اًبيِسَح ِهّللآب

 رظناو 2148 /ص 7 /ج ءرظناو 701" /ص 0 /ج ءرظنا و 2350 /ص ء«قباسلا عجرملا )١(
 .5179/ص .ه /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,87/ص «١/ج ءنآرقلا ماكحأ

 .د /قيقحت مألا رظناو ء175و118/ص «؟ /ج .نآرقلا ماكحا رظناو 85 /ص ءال/ج مألا (؟)

 .185/ص 28 /ج .بلطملا دبع

 .ةيآلا 6« َرُثَْياَبت اَذِإ اَوُدِهْنَأَو ) :ةرقبلا ةروس نم 787 /ةيآلا ىلإ ةراشإ (9)

 هالا/



 يلع هب داهشإلاو .هلام هيلإ عفدلاب رومأملا ميتيلا يلو نوكي نأ :يناثلا

 .هريغب أربي الو «ميتيلا هدحج نإ هيلع - هب - داهشالاب أربي
 اذإ ةداهش ريغب أربي دقو ةلالدلا ىلع هيلع داهشإلاب ًارومأم نوكي وأ

 .ميتيلا هقّدص

 .ًاعم نيينعملا ةلمتحم ةيآلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةيمستو .دوهش ةيمست نيتيآلا نيتاه نم ةدحاو يف سيلو :(ًاضيأ) لاقو

 .""' امهريغ يف دوهشلا

 ."" ءاضيبلا ضرألا ءارك :(اضيأ) مألا

 ادّشُز َمكْم ُمَسْفاَ َنِإَف ) :ىماتيلا يف ىلاعت هللا لاقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ام عيمج يف ّرعو لج هللا ضْرَف لصأ اذكهو .ةيآلا © َمُهَوْمَأ ْمِهلِإ اَوُعقْدأ

 .عفدلاو لوحلا كرتو دوجولا ال عفدلا :ميلستلا لعجف ؛!ضَرَف

 :"' ةعيدولا :(اضيا) مألا

 أَوُعَفْدأَف اًَدّْشُر مِن ُمَسْفاَ نِإَف ) :كو هللا لاق دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق 2

 6 مِيَلَع اوُدِبْمَأَف َمُهَوْمُأ مهَلِإ َمُتعَقَد اًذِإَف ) :همسا ّرع لاقو 4 مهاومُأ ْمِهَلِإ

 ّنأ سيل .مكاحلا هاصو ْيصو وأ ؛هيبأ يصو وه امنإ ميتيلا يلو نأ كلذو «ةيآلا

 ةنامأ ضرأ مل :لاقو .هسفن يف ٌرمأ هل نوكي نأ ميتيلا غلب املف .هعدوتسا ميتيلا

 .هيلو نم هيلإ ميتيلا لام عفد ىلع دوهشلا ددعل نايب :يأ )١(

 ةرفرك رش /ص 6 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.15 /ص «4 /ج ألا )0

 مألا رظناو لهو ١١18 /ص 3 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ةدضإ ص «قباسلا عجرملا 2

 .59"و 5١97 /ص 6/ج «بلطملا دبع د /قيقحن

 هك84



 ٌدهْشُي نأ ؛ءعّدوتسملا ىلع ناك عووتسملا لوق لوقلا نوكيف «هعدوتسأ ملو ءاذه

 00 ءابآلا حاكن ب ءاجام :(اضيأ) مألا

 نوكي داهجلا نأ # هللا لوسر ةّئس نم ناك املف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف كلذب هللا مكحو .دودحلا يف كلذب نوملسملا ذخأو «ةنس ةرشع سمح نبا ىلع

 هل نكي ملو «ةيآلا © اَدَشُر َمِِْم ْمَسْناَ ْنِإَف َحاكِيلأ اوَُلَب اَذِإ َْيَح ) :لاقف ىماتيلا

 - غلبي نأ الإ :ةنس ةرشع سم ةنبا وأ «ةنس ةرشع سمح نبا الإ هسفن يف رمألا

 ءامهسفنأ يف رمأ اممل نوكيف «كلذ لبق ضيحلا .- ةيراحلا - وأ «ملحلا - مالغلا

 ةنبا اهب هؤانبو ءتس ةنبا لك ينلا ءاهنع هللا يضر ةشئاع ك5 ركب يبأ حاكنإ لد

 قحأ ناك اركب تغلب اذإ تناك ولو ءاهسفن نم ركبلاب قحأ بألا ّنأ ىلع .عست

 .اهنذإب كلذ نوكيف «غلبت ىتح اهيلع هل زوجي الأ هبشأ ءهنم اهسفنب

 سابع نبا نع «ريبج نب عفان نع ءلضفلا نب دبع نع ؛كلام انربخأ

 ركبلاو ءاهيلو نم اهسفنب قحأ ميألا» :لاق كف هللا لوسر نأ ءامهنع هللا يضر

 .ثيدحلا ''' اهتامص اهنذأو ءاهسفن يف نذأتست

 نمح لا دبع نع «هيبأ نع ءمساقلا نب نمحرلا هللادبع نع «كلام انريخأ

 يهو اهجّوز اهابأ نأ “”" مادجن تنب ءاسنخ نع «ةيراج نب ديزي ىنبا عّمَجُمو

 .ثيدحلا 1« اهحاكن درف» ني ىنلا تتأف ةهراك يهو بي

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو «85/ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 217 /ص فر/ج ألا )١(

 .10-197 /ص «1/ج .بلطملا

 ١8 /ص 2 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «حيحص / هجيرخت قبس ثيدحلا قفز

 .14 /مقرب

 .ةفورعم ةيباحص «ةيسوألا ةيراصنألا ماد حصألاو .ماذخ مألاب تدرو (9)

 .؟9 /مقرب 2194 /ص «؟ /ج ؛يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظناو .حيحص ثيدحلا عدد
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 :" (ءانمتسالا) باب :(اضيأ) مألا

 ,ةيآلا « َفِفَعَتْسَيلف ايِبَع ناك نَمَو ) :ىلاعت لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .هريغ وأ فلسب هلكأ نع ًفكيل :يأ

 امنإ .ةيآلا « َفِفَحَتْسَيلَف اِيَغ ناك نَمَو ) :ىلاعت لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ." ًائيش هنم لكاي آلآ فافعتسالاب دارأ

 :"' (ةلاكولا) باتك :ينزملارصتخم

 َحاكِيل أوُعَلَب اَذِإ ْنَكَح ىَمَسيْلآ اوُلَعَبآَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر ينزملا لاق

 وهو ءدشرلا مهنم سنؤي ىتح مهلاومأ ظفحب َرَمأف «ةيآلا « اَدَهُو ميم ُمَسَناَ نق
 .هنيد يف ًالدع ِلاَمِل ًاحلصم غولبلا دعب نوكي نأ :هللا همحر ىعفاشلا دنع

 ءلجر ىلإ ًالام عفدي نأ ليكولا لكوملا رمأ ولو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .ةنيبب الإ هنم لبقي مل هيلإ هعفد هنأ ىعّداف

 مُهاومَأ ْمِهَّلِإ َمُتْعَفَد اَذِإَف ) :ىلاعت هللا لوقب كلذ يف يعفاشلا جتحاو

 ىلع هنمتئا يذلا وه سيل هيلإ هعفد هلأ معز يذلا ٌنآبو «ةيآلا « َمِييََع أوُدِبْخَأَ

 نيب قّرف اذهبو ؛ةيآلا 6 َمُهَوْمَأ َمِهَِإ مُتَعفَد اَذِإَف ) :هؤانث لج هللا لاقو 2” لاملا

 :هيلع هنمتأي مل نمل هلوق نّيبو «هنمتئا هنأل ءلبقي كيلإ هتعفد دق :هنمتتا نمل هلوق

 ." هنمتئا سيل يذلا هنأل ؛ لبقي الف كيلإ هتعفد دق

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2140 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .45 /ص .ه /ج ءمألا )١(
 .؟ 17 /ص .5/ج «بلطملا

 لحت امو ءءامإلاو .رئارحلا نم لحي ام ددع يف ءاج ام باب) ١15 /ص .ه /ج ؛قباسلا عجرملا (؟)

 .778/ص .7/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «(جورفلا هب

 ١١١. /ص «ينزملا رصتخم (6)

 .(داهشإلاب َرَمْأَف) ١١9 /ص .؟ /ج «نآرقلا ماكحأ يف ةدايز دجوتو (4)

 .- ملعأ هللاو - هنمتأي ل هنأل وأ .هنمتئا يذلا سيل هنأل :بوصألاو ءرصتخملا يف تدرو اذكه (5)

 ه؟



 ءاَسِلِلو َنوُبرقألآَو ناو كرت ام ٌبيِصَت ٍلاَجّرَل ) + 3 هللا لاق
 "7 ( َتروُبَرقألاَو ِناَدِلَوْلأ كرت امي ٌبيِصَت

 :") (تاقدصلا مْسق) باتك :مألا

 اهدكأ مث .هباتك يف تاقدصلا ضرف كيك هللا مكحأف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع اهمسقي نأ دحأل سيلو «ةيآلا ١١[ :ءاسنلا] © ِهّللآ رم ٌةَضيِرَق ) :لاقف

 ىطعي امنإ هنأل ؛ ةدوجوم فانصألا تناك ام كلذ .هيلع َكْك هللا اهمسق ام ريغ

 ءآَسِيلِلَو َنوُبرقأْلاَو ِناَدِلَولا َكَرَت امي ٌبيِصن ٍلاَجَرلِل ) :ىلاعت هلوقك دجو نم

 ضرف هلأ كيو هللا نع لوقعمو «ةيآلا (« َوُئَرفَألَو ِناَدِلَوْلأ َكّرت امي ٌبيِصَت
 نمل :ناّمْهَسلا هذه ّنأ هنع ًالوقعم ناكو ءتيملا تومي موي ًادوجوم ناك نمل اذه

 ظ .مّسقُتو ةقدصلا ذخؤت موي ًادوجوم ناك

 :"' صاخلا دارأ امنإ هّنأ ىلع ةّنسلا تلد يذلا صوصنملا ضرفلا :ةلاسرلا

 َكَرَ امي ٌبيِصت ٍلاَجَرْل ) :ىلاعت هلوق ركذ نأ دعب :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ثيراوملا تايآ ركذ دعبو ةيآلا ( ٌبيِصَن ٍءآَسِيلِلَو َنوُبرْفألاَو ِناَدِلَوْل

 ةوخألا نم .ثيراوملا هل ىّمَّس نمم دارأ امن هللا نأ ىلع ةنّسلا تّلدف :لاق

 ةضيرف هل ىّمَس نم عيمجو «جاوزألاو نيدلاولاو .براقألاو دلولاو .تاوخألاو

 .ىمَس امم اصاخ :هباتك 5

 َكَرَت امم ٌبيِصَت ِآَسِتللَو َنوُبرفَأْلاَو ِناَدِلَوْلا َكَرت امم ٌبيِصَت ٍلاَجَرلِل ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[9 :ءاسنلا] © اًضوُرفُم اًبيِصن ٌرْيَكْوأ ُهنِمَّلَق امي توُبرقألاَو ِناَدِلَوْلآ
 .د /قيقحت مألا رظناو ١151و 15١ /ص ١ /ج .نآرقلا ماكحأ رظنا ءال١ /ص ء”/ج مألا (؟)

 .ا١4 /ص ا” /ج ؛بلطملا لكبع

 .ا١ك8و ١717 /ص ١7و 55 ا/ /ةرقفلا ةلاسرلا قرفز

 ه١



 ضئارفلاو تالماعملاو عويبلا #4 - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ
 ,) اياصولاو

 - تربخأ اميف - دمحم نب نيسحلا لاق :لاق ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 :لاق ىلعألا دبع نب سنوي انربخأ «نايفس نب دمحم انربخأ

 ِناَدِلَوْلآ كرت امي ٌبيِصَت ٍلاَجَرلِل ) :ك هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لعج امب خس «ةيآلا ( توَُرقألاَو ِناَدلَوْلا َكَرت اًمْي ٌبيِصَت ِءآَسِللَو َنوُبرفأْلاَ
 ."” ضئارفلا نم ىثنألاو ركذلل هلل

 م مرد م رم ءص - هم قع فرز 2 2 400 7

 ُنيِكَسمْلَاَو ىَسَحَيْلاَو ىرقْلا أولو ةَمَسِقْلاَر َصَح اَذِإَو ) : ك5 هللا لاق
 (م) يرووس + م

 6 هنِم مهوقزراف

 0 كيلامملا ةقفن :مألا

 و4 ء ا »ص لا - 1

 أولوأ ةَمَسقلا َرَصَح اَذِإَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم قزري نأ كك هللا رماف «ةيآلا © ُهْنِي مهوُقُرَراَف ٌُنيِكَسَمْلاَو ىَسَتَيْلاَو ىَرَقْل

 يف نكي ملو (ةمْسِقلا نورضاحلا) نيكاسملاو «ىماتيلاو «ىبرقلا ولوأ ةمسقلا

 )١( «هبقانمو يعفاشلا بادآ رظناو 2147 و 45١/ص «١/ج ءنآرقلا ماكحأ ص/١١".

 قلاخلا دبع ينغلا دبع خيشلا هققحم لاقو «ثاريملا :يأ ءضرفلا نم :ةظفلب يعفاشلا بادآ يف (؟)

 ال «نايبلا قلطم - هللا همحر يعفاشلا مالك يف - خسنلا نم دارملا نأ رهاظلاو :(شماملا يف)

 .(شماحلاو نتملا) 7١١ /ص .بادآلا رظنا .مكحلا عفر صوصخ

 ُهنِم مهوُقُررَأَف ُنيِكَسَمْلاَو َسَتَمْلاَو ىَرْقْلا أولو ةَمَسِقْلاَرْصَح اًذِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (7)

 .[4 :ءاسنلا] « اَقوُرعَم ًالَوَق ره أوُلوُقَو

 /ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2176 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 3٠١7 /ص .ه /ج «مألا (:)

 .574/ص .35/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءك1144و 17

 كرف



 نمم ,ةنكسملاو «متيلاو «ةبارقلا يف مهلثم نم ةمسقلا نم قزري نأ ةيآلا يف رمألا

 ءكدصق دصقي مل نم فّيضُت الو ,كءاج نم فّيضُن نأ :يهو هابشأ اذهبو

 عوطتت نأ الإ ءًأجاتحم ناك ولو

 .ثاريملا ةمسق :انباحصأ ضعب يل لاقو

 «يلإ بحأو عسوأ اذهف «مئانغلا نم هريغو ثاريملا ةمسق :مهضعب لاقو

 .نومرحي الو ,تّفوي الو ,يطعملا سفن هب باط ام اوطعي نأ

 ىف َنوُلُكَأَي اَمْنِإ اًملظ ْىَمَكيْلا لوم أ َنوُلك أي نينا نإ ٠) كَ هللا لاق

 0١ :ءاسنلا ''' © اريِعَس ترو صم سو اراك مهوب

 :'"!بارشلاو ماعطلا :ّمألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 ىَمتَيْلا لاومأ َنوُلَكأي َنيِذّلا نإ ) : : هللا لوقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللاو - لدي :ةيآلا ( ارمِهَس ترْوَلَصَيَسَو اراك ْمهِنوُطُي ىف َنوُلُكَأَي اَمّنِإ اًمْلُط

 ال ميتيلا سفن بيط نأ ىلع «ىماتيلا سفنأ بيطب الإ هيف نئتسي مل اذإ - ملعأ
 ؛ كلذك اندنع هيلع روجحلاو .دحاو كلذ يف ةميتيلاو ميتيلاو .هلام لكأ لحي

 :نينثا نم دحاو مهلاومأ يف سانلا ّنأل ؛-ملعأ هللاو- هلام ىلع طلسم ريغ هأل

 .لح .هريغل هّلحاف هل لح امف «هلام نيبو هنيب ىّلْخُم "' ١-

 .هل هتحابإ ىلع ٍطْلَسسُم ريغ هل هل هحابأ نمل زجي مل هنم حابأ امف «هلام نم عونمت وأ -1

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 .”70 /ص ا" /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 140 و 714 /ص .7 /جءمألا (؟)

 هال[



 :'' (ةينآلا) باب :رهازلا
 ةينأ يف برشي يذلا» :لاق هنأ هني ىنلا نع يورو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ثيدحلا '''« منهج ران هنطب يف رّجرحي امنإ ةضفلا

 :يأ « منهج ران هنطب يف رجرجي » :هلوق ىنعمو :هّللا همحر يرهزألا لاق

 ٍلوق لثم اذهو 2( رجر جي :هلوقب لعفلاب رانلا بصنف منهج ران هنطب يف يقلي

 اراك مهيوُطُي ىف َنوُنُكَأَي اَمّنِإ اًملُظ كيل َلَوَم أ َنوُلُكَأَي َنيِذْلا َّنِإ ) :كك هللا

 .« َنوُلُكَأَي ) :هلوقب ًاران بصنف «ةيآلا 4 اَريِعَس تَرْوَلَصَيَسَو

 هل عمسُي ًاعباتتم ًاعرج هعرج اذإ :هقلح يف ءاملا نالف رجرج :لاقيو
 .توصلا كلذ ةياكح :ةرجرجلاو .توص
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 7”( نيش تطل ٍطَح لو ركل | مك لوأ ىل ُهَللا_ٌمكيِصوُي ) : كو هللا لاق

 9 ا” اهتعجر اهجوز كلمي ال يتلا ةأرملا ةقفن :مألا

 مُكِدلْوأ ىف ُهَلأ مكيِصوُي ) :ىلاعت هللا لاق دق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ,لّبحلل فقوي مل ءلَبَح هلو لجر تام ولف .ةيآلا « ِنْيَيَسَأْلا ٍظَح ُلَكِم ركذلل
 ىتح ثاريملا انفقو دقو ءًاددع نوكي دق هنأل ؛ ةنبا ثاريم الو ءلجر ثاريم
 .هانيطعأ ناب اذإف «نيبتي

 .١١1و ٠٠١ /ص .يرهزألل / يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا )0غ(

 .ةبرشألا باب ١75( / ؟) هجام نباهاور (؟)

 ءآَسن ّنُك نإ ”نييتدألا ٍظَح لكِ ركذال كدر هلآ مكس ) : :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (6)

 اني ع دش اني لجو لكِ نول" ُفْضْيِلآ الف ةَدِحاو تناك نإو رت امال يهل يتق قو

 ُدّسلآ ِهِماِلَف ٌةَوْحِ هَل ناك نِإَف ُتْشلَآ هِيَ ُاَوَ ُهتَِوَو دلو ءُهَل نُكَي ْرَل نإ ُدلَو ءُهَل ناك نإ َكَرَت

 29 ٌةَضيرَف اعفت ركل ُبَرْهَأ ْحُهيأ نورد ال مكؤاتتأو مُكوآَبَ ند وأ آمي ىصوُي ةيوصَو دعب ْنِ
 1١[. :ءاسنلا] © اًميكَح اًميِلَع َناك هلأ ّنِإ

 5١006. /ص .5/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,3778/ص .ه /ج ءمألا (:4)
 هم



 هل ىصولملا وأ ثراولا ناك وأ «لّبَحِل ىصوأ وأ لب ى ىصوأ ول اذكهو

 :''' (ثيراوملا در) باب ء(اضيا)ا مألا

 ِناَدِلَوْلَأ كرت امم ٌبيِصت ٍلاَجَرلِل ) :همسا ّرع لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 - ةيآلا هذهف .ةيآلا © توُيَرقَألاَو ِناَدَِوْلا َكَرت امي ٌبيِصَت ٍءآَسِيللَو َنوُبَرْقأْلاَو
 ىلإ ةضيرف هل ىّمَس نمب ىهتتا نك هللا نأ :ىلع لدت اهلك ثيراوملا يف - اهريغو

 الو هب ىهتنا ام ريغ ءيش ىلإ هب هّللا ىهتنا نم ديزي نأ دحأل يغبني الف ؛ءيش
 هللا ءاش نإ - نآرقلاو :لاق نأ ىلإ '' ...ثيراوملا ٌدر زوجي ال :انلق كلذبف .هصقني

 .انباحصأ نم تيقل امث رثكألا لوقو .تباث نب ديز لوق وهو ءاذه ىلع لدي -- ىلاعت

 :"' (اياصولا نم خست ام) باب : :(اضيأ) مألا

 امْيَم رِحو لكل ِهْيَوَألَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .ةيآلا © ُتْللآ هيل هاَوبَأ دهمروو ُدَو هَل نكَي مل نإ دلو دْهَل ناك نإ َكّرَي ام دل

 هّللا لوسر نأ هللا همحر دهاجم نع ؛لوحألا ناميلس نع «ةنييع نبا انربخأ

 ثراولل ةيصولا نأ نم تفصو امو .ثيدحلا '*'““ ثراول ةيصو ال» :لاق

 نمم دحأ نع هيف فرعأ ال امم .ثراول ةيصو ال نأو «ثيراوملا يآب ةخوسنم

 .ًافالخ تيقل

 ةيصولاب هركذ ىلاعت هّللا رمأ نمل اياصولا تناك اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع َلدتو «ثراول زوجت ال اًهنأ ىلع لدت ةّئسلا تناكو ؛ثيراوملا يآب ةخوسنم

 .ةثرولل اياصولا خسن ىلع كلذ لد «ةبارق ريغل زوجت اهنأ

 .154و ١08 /ص .5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 276/ص ء4/ج«مألا )١(

 .ةثرولا نم ضورفلا باحصأ ىلع در هدنع سيل يأ (؟)
 .١١١و7 ١9 /ص «ه /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .44 /ص .؛ /ج ءمألا (*)

 .ةرقبلا ةروس نم ١8٠ /ةيآلا ريسفت رظنا .هجيرخت قبس (4)
 همم



 ,") (ثراولل ةيصولا) باب :(اضيأ) مألا
 لجو لكل ِهْيَوَبَألِو 7 :ثيراوملا يآ يف َْبَك لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ( ْتْللآ ل ُهاَوبأ تو دلو هل نكي مل نإ "دو هَل ناك نإ َكرَت ام ُسُدُشلآ ام
 .هباتك نم يآ يف - هؤانث لج - ثَّرو نم ركذو «ةبآلا

 نيدلاولل ةيصولاب ىلاعت هللا رْمأ عامجإ لمتحاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :نيينعم نيبرقألاو

 يصوملا ىلع نوكيف ءاعم نارمألا نيبرقألاو نيدلاولل نوكي نأ :امهدحأ
 .هب نوذخأيف «ثاريملا مه نوكيو «ةيصولاب نوذخأيف ءمهل يصوي نأ

 ةيصولا نوكت نأل ؛ ًاخسان لزن ةيصولاب رمألا نوكي نأ لمتحاو :يناثلا

 «نيثراولا نيبرقألاو «نيدلاولل ةيصولا نأ ىلع ةلالدلا اندجوف «ةتباث مهل

 :نيهجو نم .ثيراوملا يآب ةخوسنم

 :اهنم نييزاجحلا ةهج نم 8# ىينلا نع ةلصتم تسيل رابخأ :لوألا هجولا

 هللا همحر دهاجم نع .لوحألا نب ناميلس نع انربخأ «ةنييع نب نايفس نأ

 .هجولا اذهب هتبثي هريغو .ثيدحلا ''' ثراول ةيصو ال » :لاق ك# يبنلا نأ

 لهأ ملعن مل مث «ىنعملا اذه لثمب ك# ىينلا نع ًاثيدح هيف لصي دق هريغ اندجوو

 .ثيراوملا يآب ةخوسنم نيدلاولل ةيصولا نأ يف اوفلتخا .نادلبلا يف ملعلا

 نيدلاولل ةيصولا نوكت نأ .ةخوسنم تناك اذإ لمتحاو :يناثلا هجولا

 #3 ىينلا نع يوُر امو ؛لوقن اذهبو «ةيصولا زجت مل ام ىصوأ ول ىتح .ةطقاس
 نوكي نأ لمتحي ناك نإو ءاذه ىلع لدي هيف اوفلتخا ملعلا لهأ ملعن مل امو

 نإ ُتْوَمْل ْمُكَدَحَأ َرْضَح اَّذإ ْمُكْيَلَع َبيُك ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظناو .7١1/ص ء4/ج «مألا )١(

 .د /قيقحت مألا رظناو « انه ماكحألاب قلعت امهلف 0518١ :ةرقبلا] ( نْيَدِلَولِل ةَيصَوْلآ اًَْح كَ
 .787 /ص .5 /ج ؛«بلطملا دبع

 .ةرقبلا ةروس نم ١8٠١ /ةيآلا ريسفت رظنا .هجيرخت قبس (؟)

 هلا



 ةثرولا زاجأف نيدلاولل ىصوأ اذإو ءزاج مهل ىصوأ اذإو ءاخوسنم اهبوجو
 ..اوذخأ ةيصولاب سيلف

 !' هيلع ىَعّدملاو يبعّدملا :(اضيا) مألا

 ّمأِلَف ٌةَوْحِإ َدُدَل ناك نِإَف ) :هركذ ّرع هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 الإ ثلثلا نع اهبجحي ال امهنع هللا يضر سابع نبا ناكو «ةيآلا 6 ُسّدّسلَ
 ْ ."” رهاظلا اذهو ؛ةوخإ ةئالئب

 :" ' (يناثلا نايبلا) باب :ةلاسرلا

 اًمِم ُسُدّسلَآ امم جو لكِ ِهَيَوَبَأِلَو ) :هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ل 56 تملأ ِهَملَق ُهاَوَبَ أ هنو و دلو دُهَل نكي ْرَْل نإف ُدآَو هَل ناك نإ كرت

 .ةيآلا « ْسُدّسلَآ هيل ٌةَوْحِ ع ل
 وح

 نوكي نأ :طرش هيف هلل ناك مث ؛هريغ ربخ نع اذه يف '”ليزنتلاب ىنغتساف
 .ثلُكلا ةيصولاب زّواجُي الأ نأ ىلع ربخلا لدف ءنْيَدلاو ةيصولا دعب

 0 (صاخلا هب داري هّنا ىلع ةّصاخ ةّئسلا تلد ماع لزن ام) باب :(اضيأ) ةلاسرلا

 اَمِِم ٍلِج'َو هّيَوَبَأِلَو ) ) :هؤانث لج - هللا لاق : هللا هممحر يعفاشلا لاق

 ىئس ام جاوزألاو نيدلاولل نأ ناباف ةيآل ( هو تل اك نإ َكّرَت اًمِم ُسُدّسلَأ

 )١( /ص 8 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «18/ص ءال /ج «مألا 417.

 .ةاحنلا روهمج يأر ىلع ةيبرعلا يف عمجلا لقا اذهو ءرثكاف ةثالث ةوخأ عمج رهاظ :يأ“ (؟)

 "0و ؟59/ص ١9و 468 /ناترقفلا ةلاسرلا (*)

 .© ِنْيَكْوَأ آبي ىِصوُي ةّيصَو ِدَعَب ْنِم ) :هذه ةيآلا رخاوأ يف ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ هيف (5)
 امي ٌبيِصَت ٍلاَجَرلِل ) :ىلاعت هلوف ريسفت رظناو ,”15 و 58 /ص 5١27و 7١5 /ناترقفلا ةلاسرلا (6)

 ةلاسرلا رظناو 2[ :ءاسلا] ©« توُبَرقألاَو ِناَدِلَوْلا كرت امي ٌبيِصَن ِءآَسِيلِلَو َنوُبرقَأْلاَو ِناَدِلَوْلآ كرت

 .؟55/ص ١« /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2158و 177/ص «5ا9ل١ و 57١ و 158 /تارقفلا

 هال



 هب دارأ امنِإ هنأ ىلع #2 هللا لوسر ةنس تّلدف ءجرخملا ماع ناكو .تالاحلا يف

 دولوملاو نيدلاولا َنْيِد نوكي نأ كلذو ءضعب نود جاوزألاو نيدلاولا ضعب

 .ًاكولمم الو ًالتاق امهنم ثراولا نوكي الو ءًادحاو نيجوزلاو

 :"' (اهلك رابخألا تّدر يتلا ةفئاطلا لوق ةياكح) باب :ملعلا عامج

 لكِ ِهيَوبَأِلَو 7 :ضئارفلا يف - هناحبس - لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لوسر نع ربخلاب انمعزف «ةيآلا « ّدَلَو ءُهَل ناك نإ َكَرَت اّمِم ُسُدّسلَآ اَمِئَبِم ٍدِحاَو

 .نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا تحسن ضئارفلا ةيآ نأ ع هللا

 دجن له ,ضئارفلا تخسن ةيصولا :لئاق لاقف ربخلا لبقي ال نمم َآَنُك ولف

 .!؟2 هللا لوسر نع ربخب الإ هيلع ةجحلا

 :'' (صوصخلاو مومعلا ةفرعم #) لصف :نآرقلا ماكحأ

 ؛ةيآلا « نيد َوَأ آب ىصوُي ٍةيِصَو ِدْعَب ْنِم ) :ىلاعت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ناثلثلا ثاريملا لهألو ؛ثلثلا ىلع اهب رصتقُي اياصولا ّنأ :غ هللا لوسر نابأف

 .ءاوس نْيَّدلاو

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .70760 /ص ءال /ج «مألا رظنا وأ .18/ص ملعلا عامج )١(

 .١1و١٠ /ص 3 /ج

 .11/ص 3 /ج «نآرقلا ماكحأ عرف

 ه4



 ىرُهْلَو ) :هلوقو ( محجوز َكَرَ اًمُفَصِن وكَلَو ) : كك هللا لاق

 '” ( جو امي عيل
 0 (تاقدصلا مسق) باتك :مألا

 ( َمكْج وْرأ َكْرَ اًمُفَصِن َمُكَلَو ) :دك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اذه ضرف هنآ َدَنَك هللا نع لوقعمو «ةيآلا 6 ْرثْكَرت اًمِم ُعُبّرلأ ىرُهَلَو ] :هلوقكو

 .تيملا تومي موي ًادوجوم ناك نم

 :"”رجحلا وهو دشرلا غولب :(اضيأ) مألا

 نإ َّمُكُجوزَأ َكَرَت امُفَصِن ْمُكَلَو ) :َدك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأ امهنم دحاو لكل نأ يف «ةأرملاو جوزلا نيب قرفي ملف :ةيآلا ( ٌدلَوّنُهَل نكي مَ
 ءاذكه اذه ناك اذإف ؛هلام يف هل مزال امهنم دحاو لك نيد نأ يفو .هلام يف يصوي

 ءاهرهم سبحت نأ اه ناكو ءاهجوز نذإ ريغب تءاش نم اهملام نم ىطعت نأ امل ناك

 ام فصن ال ءاهاطعأ ام فصن ذخأ اهقلط اذإ اهل ناكو ءائيش هنم عضت الو ؛هبهتو

 .ههبشأ امو .هسبح اهل ناك ءرهملا اهل ناك اذإ هنود ال ترتشا

 َناَك نإ دو نه نُكَي مل نإ ْمُكُج وز َكرَت ام فضي ْحُكَلَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 امي ُعُيْرلآ تعلو د وأ اهب تدصوُي ٍويصَو دْحَب ْنِم "نْكحرَت امي عيدا ْمُكََ ُدآَو هَل
 صو عَ ْنْي ْمُكَرَن اًمِي ْيْمْنلآ نه دلو ْمُكَل َناَك نإ دلو ْمُكَل نُكحَي ْمَل نإ دمرت
 اَمُهْنَي رِحو ٍلكَِف أ وأ ْحأ هلو ارم وأ هلك ثوُي لُجَر تراك نإ ني ذأ آي توُصوُت
 َرقَغ نيد وأ آي ئَضوُي ةبصَو ِدَْب ْنِب ثّْثلآ ىف ءاَكَرس ْمُهَف َكِلَدذ ني ٌرَئَكأ اَوُئاَك نإق "سدس
 .[17 :ءاسنلا] © ٌميلَخ ٌديِلَع ُهَنَآَو هلا ني ٌةبِصَو راَصُم

 /قيقحت مألا رظناو 2151و ١٠١ /ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ءالا /ص 7 /ج ءمألا (؟)

 18١. /ص . ” /ج «بلطملا دبع .د

 .404 /ص ؛4 /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 717 /ص ." /ج ءمألا (9)

21339 

 >< < و



 :© (تومي ىتح دحا ثروي ال لاق نم) باب :(اضيأ) مألا

 نكي ْمْل نإ َرُجْكَرَت امي ُمُيْرلا رُهَلَو ) :العو زع لاقو 4 دلو ّنُهْل نُكَي ْمّل نإ
 .ثيدحلا "”« رفاكلا ملسملا ثري ال» :# ىبنلا لاقو «ةيآلا « ّدَلَو َمُكْل

 ك8 هللا لوسر نع مث كك هللا نع ًالوقعم ناكو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ًأدبأ ًاثوروم نوكي ال أرما نأ ءاندلبب ملعلا لهأ ماوع لوقو .برعلا ناسل يف مث

 ثرو نمف «ىتوملا فالخ ءايحألا ُنأو ءاثوروم ناك .تام اذإف «تومي ىتح

 هللا لوسر مكحو د هللا مكح فالخ - ملعأ ىلاعت هّللاو - هيلع لخد ءأيح

 :انلقو .(دوقفملا) يف هب انلقو «هتلمج يف فلتَخُي مل ءاذهب انعم سانلاو :انلقف دق

 .هتافو نيقي ملعُي ىتح هلام مسقي ال

 :"” دترملا ثاريم :(اضيأ) مألا

 ( ْمُكِجوْزَأ َكَرَت اَمُفَضِن ْمَكَلَو ) :و هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 لقنُي ملو .ءءايحألا فالخ ىتوملاو «ءايحألا ىلإ ىتوملا كْلِم لقن امئإف «ةيآلا

 .يح ىلإ يح ثاريم طق ثاريمب

 )١( /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ؛ثيراوملاو /باب "او ء/4 /ص «4/ج.مألا 0:

 /ص "167.

 رفاكلا الو» هرخخآب ةدايز هيفو دمحأو «ءنئسلا باحصأو ناخيشلا هاور ءحيحص ثيدحلا (؟)

 /مقرب «4؟١5 /ص «؟ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «ملسملا 508.

 ( بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .1718/ص .5/ج «مآلا رظناو 2407 /ص «4 /ج ألا

 .18”/ص .6/ج

64+9٠ 



 :"” (ةجوزلل ةيصولا) باب :(ًاضيأ) مألا
 ةقفن نأ ءملعلا لهأ نم ىضرأ نمع تظفح :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ْمُكَلَو ) :كك هللا لاق ؛ثيراوملا ةيآب خوسنم ًالوح اهتوسكو اهجوز اهنع ىفوتمل

 :ةيآلا ( ِنْيَدَوَأ آي ىصوُي ٍةِيِصَو ِدْعَب ْنِم ) :هلوق ىلإ ( َمُكُجوْزَأ َكَرَت ام ُفَصِن
 لقأو ةنس ءاهتوسكو ءاهنع ىفوتملا ةقفن خسن نم تفصو اميف ًافلاخم ملعأ ملو

 نأ عاتملا مسا هيلع عقي هلآب ءاهتقفن عم ًاروكذم ناك اذإ اهانكس لمتحا مث

 يف نيتخوسنم ةوسكلاو ةقفنلا تناك امك ءاهنم ّلقأو ةئسلا يف ًاخوسنم نوكي

 .اهنم لقأو ةكسلا

 ىتح اهنع ىفوتملا ةدع يف تتبثأو «ةئسلا يف تخسن نوكت نأ لمتحاو

 .تادتعملا ةلمج يف ةلخاد نوكت نأو «ةيآلا هذه لصأب اهتدع يضقنت

 :"' دقعني ال امو حاكنلا هب دقعني يذلا مالكلا :(اضيا) مألا

 .- جيوزتلاو حاكنلا تركذ ىتلا تايآلا نم اهريغ عم - ةيآلا

 نإو ءامهريغ مالكب عقي الو ؛جيوزتلا وأ حاكنلا مساب الإ حاكن زوجي ال هلأ

 الإ لحت الف جرفلا ةمرحم ٍجْوَرُت نأ لبق ةأرملا نأ كلذو .جيوزتلا ةين هعم تناك

 .هريغب ال هب ّلحت اهنأ كك هللا ىّمس امب

 )١( /ص ؛ه /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .44 /ص «قباسلا عجرملا ؟١7؟.

  (0/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 38و ”7/ص ه/ج مآلا ١ /ص  38١/قيقحن مألا رظناو 3

 /ج .بلطملا دبع  23ص/”٠١.

 ١ه



 : دوقفملا ةارما :(اضيا) مألا

 نإ ْمكُجوزَأ َكَرَت امُفَضِن ّمكَلَو ) :ىلاعت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف ًافلاغ ملعأ ملف «ةيآلا « ْمُكَرَت امي ُنُمتلَآ َنهَلَف ) :هلوق ىلإ 4 ٌدآَو ّنُهْل نُكَي دل
 اتامف «ملعي مل وأ امهبيغم ملع ءأرحب وأ أرب امهدحأ وأ ءاباغ ول ةأرملا وأ لجرلا ّنأ

 ربخ ال ثيح ىلإ امهورّيصف ودعلا امهرسأ وأ ربخب امه عمسي ملف ءامهدحأ وأ

 .هبحاص لبق هتافو نيقيب الإ هبحاص نم امهنم ًادحأ ثرون مل ءامهنع

 .فصأ مل وأ «تفصو ام تناك ةبيغ يأ «بئاغلا ةأرما يدنع كلذكف

 :" هيلع ىعّدملاو يعّدملا :(اضيأ) مألا

 َكَرَت ام ُفَصِن ّمُكَلَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 عم نيميلا يف انفلاخي نم ضعبل تلقف «ةيآلا ( آو ْنُهَل نكي ل نإ ْمُكْجوْزَأ
 يف سانلا فلتخت ملف ؛نيدلاو ةيصولا دعب ثيراوملا َكْك هللا ركذ امنِإ .دهاشلا

 هلك لاملا ىلع كلذ ىتأ نإو «نيدلا عيمج ىّضقُي ىتح نوكت ال ثيراوملا ّنأ

 نأ تمعز فيكف «نيدلا عم ةروكذملا ةيصولا :لئاق كلو انل لاق نإ تيأرفأ

 ؟ثلثلا ىلع اهب ترصتقاو ؛ةيصولا عيمج نم ءيش ذفني نأ لبق نوكي ثاريملا

 نإف تيقوت ريغب ةروكذم تناك نإو «ةيصولا :لاقي نأ الإ ؟هيلع ةجحلا له

 اهب داري نوكي نأ ةيآلا تلمتحا املف ؛ ريثكلاو ليلقلا ىلع عقي ةيصولا مسا

 .َكك هللا دارأ ام ىنعم َْبَك هللا نع نيبملا ع هللا

 .اذه الإ باوج هلام :لاق

 )١( /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا رظناو 579 /ص قباسلا عجرملا  »5ص/1١8.

  2/ج .بلطملا دبع 3 / قيقحت مألا رظناو 318/ص ءال /ج «مألا ١8 .؛؟و14”" /ص

64 



 لوق :لاق ؟اذه ىلع لد يذلا ربخلا ام :لئاق كلو انل لاق نإف :تلق

 .ثيدحلا ''' ريثك ثلثلاو ثلثلا» :دعسل ك# هللا لوسر

 :"' اياصولا ثادحتسا باب :(اضيا) مألا

 ملسَق يف ةيآ ريغ يف ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 تريصوُي ِةّيِصَو ِدْعَب ْنِم ) و ( ِنَْد ْوَأ آَهي توّصوُت ٍةّيِصَو ٍدْعَب ْنِّم ) :ثاريملا
 نم ىلإ ءايحألا نم تام نم َكْلِم ىلاعتو كرابت هللا لقنف «ةيآلا « برْيَد وأ آَهب

 :ك هللا لاقو ؛هكلم نم مهكّلم اميف هماقم نوموقي مهلعجف ؛تيملا ةثرو نم يقب

 :اهيف لوقعملا ةيآلا رهاظ ناكف «ةيآلا « نيد أ آَهي تروُصوُت ٍةّيِصَو ِدَعَب ْنِم )

 اذهبو ؛نيد مهيلع ناك نإ «ةيآلا « ِنْيَد ْوُأ آّهب تروُصوُت ِةِّبِصَو ٍدْعَب ْنِّي )
 رهظأ اذه ريغ ىنعم ةيآلا لمتحت دقو ًافلاغ هيف ملعلا لهأ نم ملعأ الو لوقت

 ةلاهج نع نوكي ال مهعامجإو «تملع اميف هيف فلتخت ال ةماعلا نأب ىلوأو هنم

 .- هللا ءاش نإ -.هللا مكحب

 آّهي تروُصوُن ٍةَِّصَو ِدْعَب ْنِي ) :كَْك هللا لوق ينو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .- هللا ءاش نإ - اهركذأس ناعم «ةيآلا ( ٍنيَكْوَأ

 لجرلا لامب قحأ نيدلا اذ :ْنأ يف هتملع فالخ ملعلا لهأ نيب نكي مل املف

 .ناك ام تيملا نع نوكلمي امنإ ثاريملا لهأ ناكو «هنيد ىفوتسي ىتح هنم هتايح يف

 ملعلا لهأ ملعأ مل ام مث ديو هللا مكح يف - ملعأ هللاو - ْأَّيب ناك هب كلمأ تيملا

 امك نيدلا مكح ناكف «ثاريملاو اياصولا ىلع "' اَدَبُم نيّدلا نأ هيف اوفلتخا

 يف يقهيبلاو 21557 /مقرب أطوملا يف كلام هجرخا دقو «تاياور ةدعب درو .حيحص ثيدح )غ0(

 4١ /ص 26 /ج «يقهيبلل /راثآلاو نئسلا ةفرعم رظنا 3778 /ص ١2/ج «ىربكلا نئسلا

 .167/ص 2١41/4 /مقرب دنسملا يف دمحأ هاورو

 .5-١١118/ص 6 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ٠١١ و ٠٠١ /ص «4 /ج «مألا مههز

 .ثاريملا مث اياصولا مث ألوأ هب نوؤدبي :يأ ()
 ه7



 ال نأ نيملسملا عامجإ | مث.« ِنْيَكَوَأ ) :كك هللا لوق يفو ءامدقم ًادرفنم تفصو

 ءضرم يف وأ ناك ةحص يف نيد لك نأ ىلع ليلد «نيدلا دعب الإ ثاريم الو ةيصو
 .نيد نود نيد صخب مل كك هللا نأل ؛ءاوس ناك ام هجو يأ وأ «ةنيب وأ رارقإب

 نع ثيدح ةيصولا لبق نيدلا ةئثدبت يف يور دقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نع .قاحسإ يبأ نع نايفس انربخأ .هلثم ثيدحلا لهأ تبني ال هي ينلا

 .ثيدحلا« ةيصولا لبق نيدلاب ىضق» هي ينلا نأ .هذ يلع نع .ثراحلا

 يضر سابع نبا نع ءسوواط نع ءريَجُح نب ماشه نع «نايفس انربخأو
 أوُمَتَأَو ) :لوقي ىلاعت هللاو جحلا لبق ةرمعلاب انرمأت فيك :هل ليق هنأ امهنع هلل

 ةيصولا لبق نيدلا نوؤرقت فيك :لاقف «ةيآلا [147 :ةرقبلا] 4 ِهَِّل ةّرمْعْلَو ٌجتْخَ

 :اولاق ؟نوؤدبت امهّيأبف لاق ءنيدلا لبق ةيصولا :اولاقف ؟نيدلا لبق ةيصولا وأ
 .كاذ وهف :لاق «نيدلاب

 :'' (يناثلا نايبلا) باب :ةلاسرلا

 ينغُتساف :لاق - "" ثيراوملا يتب ركذ نأ دعب - هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةيصولا دعب نوكي نأ :طرش هيف هلل ناك مث ؛هريغ ربخ نع اذه يف ليزنتلاب

 .ثلثلا ةيصولاب زواجي ال نأ ىلع ربخلا لدف «"””نيدلاو

 :( 7 (صاخلا هب داري نأ ىلع ةصاخ ةنسلا تلد ماع لزن ام) باب :(اضيأ) ةلاسرلا

 6 نيد وأ آي ئَصوُي ٍةّيِصَو ِدْعَب ْنِم ) :هناحبس لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لهألو ,ىدعتُي ال ثلثلا ىلع اهب رصتقم اياصولا ّنأ كف ىبلا نابأف «ةبآلا

 )١( /تارقفلا ةلاسرلا 49 - .4١/ص  79و7١.
 .ءاسنلا ةروس نم ١١و١١ /ناتيآلا (؟)

 ) )9.ثاريملا عيزوت :يأ

 ) )5/تارقفلا ةلاسرلا  ,7١94 - 5١6/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «15و56 /ص ١« نتملا> 55 /ص
 تارقفلا ةلاسرلا رظناو «(«شماهلاو 554- 51١ص/١57 نم ال ةيآلا ريسفت رظناو 2158و

 .راركتلل ةجاح الف «يعفاشلا دنع دحاو مهريسفتو اهضعبب ةطبترم يهف ءاسنلا ةروس

 نك



 ثاريم الو ةيصو ال نأو «ثاريملاو اياصولا لبق نيدلا نأ نابأو «ناثلثلا ثاريملا

 .مهنيد نيدلا لهأ يفوتسي ىتح

 «نيد وأ ةيصو لعب الإ ثاريم نكي م «سانلا عامجإ مث ةّئسلا ةلالد الولو

 .ءاوس نيدلاو نوكت وأ «نيدلا ىلع ةاَدَبُم نوكت نأ ةيصولا دع ملو

 نسحو ؛هيف همدقتو ؛يعفاشلا هقف ىلع هب لدتسي ام باب :يعفاشلا بقانم

 : 7 هطابنتسا

 اذإ :لاقف ةعلتخملا يف سانلا ضعب انفلاخ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؟اهمزلي ال قالطلا نأ يف كتجح امف :لاقو .قالطلا اهقحل ةدعلا يف تقّلُط

 ال قالطلا نأ لدي ام ىلع عامجإلاو رثألاو نآرقلا نم يتجح :تلق

 ... ءاليإلاو «ناعللا ةيآ ركذو :تلق ؟نآرقلا نم ةجحلا نيأف :لاق .اهمزلي

 ( ْمُكْجوْزَأ َكَرت ام ُفْضِن َمُكَلَو ) :ىلاعت هلوق ثاريما تايآ نم ركذ مث

 .ةيآلا ( ْمْثكَرَت اَمِم ٌعُبُرلأ ىرُهَلَو ) :ىلاعت لاقو

 مزليأ اهنم ىلآو ؟اهنعاليأ اهفذق نإ تيأرفأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 تسيل اهنأ ىلع ٌلدت ةسمخلا هذه هللا ماكحأ نآلا - يعفاشلا يأ - تلق
 ١ ء.يادس (9) ٠

 .5141وا" 4٠ /ص 1١ /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم )١(

 .؟!ةجوزب تسيلو «ةدعلا يف ةعلتخم يهو «قالطلا اهقحلي فيكف يأ )0

 هئه



 :ةدئاف

 :'' (ثيراوملا) باب :رهازلا
 :دلَ هللا لاق .ثوروملاو ثراولا ىلع ةلالكلا عقتو :هّللا همحر يرهزألا لاق

 .لاحلا ىلع (ةلالك) بصن .ةيآلا 6 ٌةََرمآ وأ للك ُثَروُي لُجَر تناك نإَو )

 خأ هثروو ءأدلو الو ًادلاو فلخي مل :يأ «ةلالك لاح يف لجر تام نإ :ىنعملا
 .سدسلا امهنم دحاو لكلف .تخأ وأ خأ اهثروف كلذك ةأرما تتام وأ .تخا وأ

 اًورمآ نإ ةللكْلا ىف ْمُكِيِتفُي هلأ ٍلُق َكتوُبْفَتْسَي ) :ك هلوق كلذكو

 .ةيآلا [107 :ءاسنلا] © ُحَخَأَدْهَلَو ُدَلَو هَل سيل َكَلَه

 .ثراولا ال تيملا :نيتيآلا نيتاه يف ةلالكلاو

 ءًاضيأ ةلالك :دلو الو بأ مهيف سيلو تيملا نوئري نيذلا ةثرولل ليق دقو
 ينإ » :تلقف 4 ينلا تيتاف تضرم :لاق 2# هللا دبع نب رباج نأ ىرت لأ
 .هتثرو :ةلالكلا لعجف .ثيدحلا "'« ةلالك الإ نثري ال لجر

 دقو «ةضماغ ةبآ هذهو .ثراولا ال ثوروملا - تيملا - امهيف ةلالكلاف :ناتيآلا امأف

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ - اهمهفت ىلع كب فقي ام اهريسفت ةلمجو ءاهضماغ نم كل تحضوأ

 "7 ( اليبَس ) :ىلإ ( ْمُكِبَسن نم ةَشَِفْلا برأي ىتّلاَو ) : كو هللا لاق
 : 7 اهثريل اههركُي لجرلا ىلع ةأرملا سبح :مألا

 نم َةَمِحفْلا تَأَي ىتْلأَو ) :ىلاعت هلوق ىنعم ينو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ُةَيناَرلآ ) :ىلاعت هلوقب دودحلا ةيآب تخسنف .ةيآلا © اليبَس ) :ىلإ ( مكيباَش

 ا/٠ /ص .يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا )١(
 9 .ظفللا اذه نم بيرق ضئارفلا باتك 77/7 ملسم هجرخأ ثيدحلا (؟)

 كسي دعب َنهيلَع اوُدْطَتسََف َمُكَِاَش ني ةَسِدَقْلا تتأَي ىتْلآَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()
 ١٠[. :ءاسنلا] ( ًاليبَس نط ُهَلأ لعْوأ توم َُهفَوتَي قَح ٍتوُببلآ ف هوما أوُدهَس نإ

 .19194 /ص ٠7 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .157/ص .ه /ج ءمألا (5)
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 :48 ىيبلا لاق «ةيآلا [؟ :رونلا] ©« َةَدِلَج َةَنَأِم امم ردِحَو َلُك اوُدِلَجَأَف ناَرلَآَو

 دلج ركبلاب ركبلا اليبس نحل هللا لعج دق «ىنع اوذحخ .ينع اوذخ «ىنبع اوذخ

 ةأرما ىلع نكي ملف «ثيدحلا ب مجرلا بيثلاب بيثلاو ماع بيرغتو «ةئام

 .دحلا اهيلع ناكو ءجوزلا ىلع ةجوزلا قح هب عنمي .سبح

 .- ملعأ هللاو - ليق امب اذه نم ليق ام هبشأ امو :لاق

 :"” (انزلا 4 فارتعالاو يفنلا) باب :(اضيأ) مألا

 خوسنم دلجلاو .دلجي الو .بيثلا ينازلا م :هللا همحر يعفاشلا لاق

 (« َمُحِباَش نم ةَشِجَفْلا َتَأَي ىتْلََو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق. بيثلا نع

 .دودحلا لوزن لبق اذهو «ةيآلا 6 اليبَس ) :ىلإ

 ف تماصلا نبا : ينعي - ةدابع نع «يشاقُرلا ناَطِح نع ٠ .نسحلا ىور مث

 ةنخ اليبس نمل هللا لعج دق «ىنع اوذخ «ينع اوذخ » :لاق هلأ هَ ينلا نع

 .دلجلا لزن ام لوأ اذهف ,ثيدحلا« مجرلاو «ةئام دلج بيثلاب بيثثلا

 ىلع قح َكْيَك هللا باتك يف مجرلا ءربنملا ىلع هذ باطخلا نب رمع لاق مث
 و ًازعام © هللا لوسر مجرو ءًادلج ركذي ملو ءنصحأ دق ناك اذإ ىنز نم

 اذه لكو ءاهمجر تفرتعا نإف «ةأرما يتأي نأ ًاسينأ #2 هللا لوسر رمأو .هدلجي

 .دلج الب مجر اندنع ةمئألا لكو .بيثلا نع خوسنم دلجلا نأ ىلع كلدي

 ثيدحلاو ءمجرلاو هئام دلج بيثلاب بيثلاو ظفلب ةريخألا تارقفلا دنسملا يف صنلا درو )١(

 .شماهلاب ” /مقر رظنا حيحص
 دبع .د /قيقحت مألا رظناو .15؟ /ص .ثيدحلا فالتخا رظناو .175 /ص ترج ألا ()

 ."ا/و 7785/ص ال /ج .بلطملا

 بيثلاو ءماع بيرغتو هئام دلج ركبلاب ركبلا» :ظفلب درو هنأل انه صنلا يف صقن دجوي هنأك (')

 -1) دودحلا /ملسم هاور .حيحص ثيدحلاو .ةقباسلا ةرقفلا رظنا « مجرلاو ةئام دلج بيثلاب

 رظنا «هريغو ١"...( /0) دمحأ هاورو ,حيحص نسح يذمرتلا هنع لاقو «5 0" 7 ١

 .107 /مقرب 1904و 197” /ص «؟ /ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش

 ها



 :(7 هيلع ىَعّدملاو يعّدملا :(ًاضيا) مألا

 ْمُكِبَش نم ةَشِحَفْلا نِتَأَي ىتْلاَو ) :ىلاعت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مل ؛ةيآلا « ٍتوُيْبْلا ف ءرهوُكيمأَف أوُدِبْس نِإَف مكس ٌةَعَْزَأ َنِهيَلَع اوُدِْطَتْساَف

 .ًالدع انهاه ركذي

 كل لاق ول تيأرآ - رواحملل :يأ - هل تلق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 م ينآل ؛قتعلا يف تلق امك «لدعلا ريغ انزلا دوهشو فذقلاو عيبلا يف زجأ :لئاق

 كلذ سيل :لاق ؛ماكحألا هذه ريغ يف هتدجو امك .لدعلا طرش ليزنتلا يف دجأ

 ركذ اذإف «ةيآلا [؟ :قالطلا] ( ْمُكَسّم ٍلَدَع ْئَوَذ ) :كك هللا لوقب ىفتكُي دق .هل

 يف امهعامتجاف لدعلا ركذ نع تكس نإو .لدع يوذ الإ نولبقي الف دوهشلا

 مل ملف .تلق امك اذه :تلق .لدعلا الإ اهيف لبقي ال نأ ىلع لدي ةداهش امهنأ

 .؟اذهب لقت

 :() تاداهشلا :(اضيا) مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 <ريِتأَي ىتْلآَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 باتكلاف .ةيآلا ( ْمُكي ٌةَعبرأ ْنِهَْلَع اوُديْفَتْسآَف ْمُكِباَش نِم ةَمِجَقْل
 ال هنأ ىلع لدي باتكلاو «ةعبرأ نم ّلقأ انزلا يف زوجي ال هلآ ىلع نآلدي ةئسلاو

 رح «لدع ةداهش الإ زوجت ال هلأ ىلع لدي عامجإلاو «لدع ريغ ةداهش روج

 وأ «نيدبع وأ «نيرح «ءانز ناك ام انز يأ ءاوسو «هيلع دهشي ا .لقاع «غلاب

 .انز هلك نأل ؛ نيكرشم

 ل /ص 0/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 23715 /ص ال /ج ءمألا قلد

 .7١٠١/ص «8/ج .بلطملا دبع .د /قيفحت مألا رظناو 1414 /ص «قباسلا عجرملا قفز

 ه4



 '' ءاسنلا نم عبرأ نم ّلقأ ةزاجإ ف فالخلا :(اضيأ) مألا

 نِم َةَشِحَفْلا حرِتأَي ىتلاو ) :ََك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دعسل كي هللا لوسر لاق .ةيآلا ( مكي ٌهَعَبْنَأ ٌنِهيَلَع اوُديْفَتَسأَف َمكِباَش

 دوهشلاو ؛ثيدحلا 1 معن» :لاق !ءادهش ةعبرأب يتآ ىتح ُهُلِهْمَأ :هل لاق نيح

 ريغل رظنلا ناك ولف «مرحم ىلإ لجرلا نمو ؛مرحم ىلإ ةأرملا نم اورظن انزلا ىلع
 مث ؛3ك هللا رمأي نأ زجي مل ةداهش ةماقإل ناك املف ءًامارح ناك ةداهش ةماقإ

 سانلل وأ ؛هلل هتداهش تبثيل رظن نم لكف ؛مرحمب ال «حابمب الإ هع هللا لوسر

 هللا وفعي نأ الإ ءاحرج ناك ًادماع ةداهش ريغو ٍدذلتل رظن نمو حرج سيلف

 .هنع

 :"' (ىماتيلا ىلإ عفدلا دنع داهشإلا) باب :(اضيأ) مألا

 نِي ةَمِحفْلا حريأَي ىتْلاَو ) :دو هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف هللا ىًّمسف «ةيآلا « أوُدِبَس نإَف مكن ٌةَعَبزأ ٌنِهْيَلَع اوُدرْفَتْساَف ْمُكِباَش

 .ةشحافلا يف ةداهشلا

 الو .دوهش ةعبرأ انزلا يفو ءانزلا :- ملعأ ىلاعت هللاو - انهاه ةشحافلاو

 ءادهشلا نم رهاظلا ْنأل ؛ مهيف ةأرما ال ءءادهش ةعبرأب الإ انزلا يف ةداهشلا متت

 )١( «8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .88 /ص «قباسلا عجرملا صضْ/١98و١199.

 نإ تيأرأ ءهّللا لوسر اي :لاق ه4 ًادعس نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع :ثيدحلا صنو (0)

 « معن » :لي هللا لوسر لاقف :ءادهش ةعبرأب ينآ ىتح هلهمأأ الجر يتأرما عم تدجو

 2151١ /مقرب 21959/ص «؟ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا حيحص ثيدحلا

 .87 /ص ال /ج «مألا يف درو دقو

 - ينزملا رصتخم رظناو .170/ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «81؟ /ص ء/الج ألا (5)

 . 1817 /ص «8 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .008/ص .ثيدحلا فالتخا
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 ةعبرأ نم ّلقأ انزلا يف زوجي ال هنأ ىلع ةّئسلا تّلدو ءءاسنلا نود ةّصاخ لاجرلا

 .نونصحم لاجر مّهنأ نم رهاظلا يف نآرقلا هيلع لدام لثم ىلعو ؛ءادهش

 اذه يف اًهنأ ىلع لد امف «هريغو انزلا لمتحت ةشحافلا :لئاق لاق نإف
 .؟هريغ نود انزلا عضوملا

 لوق يف .هيف فلاخ ًاملاع ملعأ ال ام مث .ك## هيبن ةّئس مث هللا باتك :ليق

 هللا لعجي ىتح نْكَْمُي « ْمُكِياَش نِم َةَمِحَفْلا تتأَي ىتَلآو ) :يف كك هللا

 « َةَدلَج َهَنِم اَمُبِم ردِجاو لك اوُدِلَجَأَف نزلو ُهَيناَّرلأ 7 :تلزن مث ًاليبس نمل
 ركبلاب ركبلا ءًاليبس نهل هللا لعج دق » :4 هللا لوسر :لاقف «ةيآلا [؟ :رونلا]
 لدو .ثيدحلا '' « مجرلاو ةئام دلج بيثلاب بيثلاو ,ماع بيرغتو ةئام دلج

 كلذ يف ملعأ ملو ءمهريغ نود ةانزلا ىلع وه امن ّدحلا اذه ْنأ كني هلوسرو هللا
 .ملعلا لهأ نم ًافلاخغ

 نِم َةَِحَمْلا ترِتَأَي ىتلاو ) : 36 هللا لوق © ءاج ام :باب :(ًاضيا) مألا
 :ىذألاو سبحلا نم نهب لعفي ام ىتح «''!ةيآلا [16 :ءاسنلا 6 مكِباَش

 نِم ةّشِجفْلأ َتمِتأَي ىتْلَأَو ) :هؤانث لج هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :اهنم رومأ ىلع ةلالد هيف «ةيآلا

 نوبطاخملا نينمؤملا نأل ؛ نينمؤملا ءاسن نم نهاّمس َكَنع هللا نأ "' ١-
 .اذه عمجي ضئارفلاب

 .(شماهلا) ١ /مقرب م9 ص هجر خت قبس قلل

 .د قيقحت مألا رظناو 7-2707 07 /ص ء١/ج نآرقلا ماكحأ رظناو 287 /ص ءال/ج «مألا (؟)
 .188١-19:0/ص 8 /ج .بلطملادبع
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 .انزلاب مهنيبو نهجاوزأ نيب ةمصعلا عطقي مل هللا نأ -"

 ةَيِناَّرلَآَو ةكرشُم وأ ٌهَيْ ةيناَز الإ ٌحكبَي ال ينازل 7 :همسا رع هللا لوق نأ -*

 همحر بيسملا نبا لاق امك :اهنأ ىلع «ةيآلا [* :رونلا] 6« ُكِرْشُم ْوَأ ناز الإ اَهُحكِمَي

 .ةخوسنم -هللا ءاش نإ - هللا

 لاق :لاق ديعس نب ىيحي نع «نايفس انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 نم نهف .ةيآلا م1 :رونلا] « ْرُكَنِم ئَمَيَأْلا أوُحكِنَأَو ) اهتخسن :بيسملا نبا

 ىلاعت هللاو - يدنع هبشي «ةيآلا « ٍتوُيْبْلا ف كرهوكسمأف ) :َك5 هللا لاقو

 ءاهيلع ةتباث مالسإلا ماكحأب ةثراوملاف ءانزلاب ةمصعلا عطقت مل اذإ نوكي نأ - ملعأ

 ىنزت - ةأرملا نيب ةمصعلا تعطق اهحاكن مرحي ناك ول كلذ ْنِإ .ءتنز نإو ةأرما

 :َكَِك هللا لوقب خوسنم ءًاليبس نه هللا لعجي وأ «توملا نهافوتي ىتح تويبلا يف

 .ُكل# هلوسر ناسل ىلع مث هللا باتك يف «ةيآلا 4 ناَرلآَو ةَيناّرلَأ )

 اق عيبرلا انربخأ

 وأ ْتَوَمْلَ 9 52 ) :ةيآلا هذه يف ه# تماصلا نب ةدابع نع .نسحلا

 ينلا لاقف دودحلا ةيآ تلزن ىتح نهوكسمي اوناك :لاق « ( لبس نهال
 .ثيدحلا دا ... يلع اوذخ» 4

 .(شماحلا) ١ /مقرب 6076 /ص .هجير خت قبس قلد

 همز



 نيينازلا ّدح ّنأ نّيبُِيو .كشلا عطقي ثيدحلا اذهو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام لوأ ّنأو .هلبق وأ ءسبحلا دعب ىذألا ناكف ءىذألاو سبحلا وأ .سبحلا ناك

 دق» :ك# هللا لوسر لوق دنع اذه دعب امهنادبأ يف ةبوقعلا نم نيينازلا هب هللا دح

 دلجلاو ؛ثيدحلا "' ماع بيرغتو «ةئام دلج ركبلاب ركبلا :ًاليبس نمل هللا لعج
 .هدلجي ملو .كلام نب زعام مجر لق هللا لوسر نأب خوسنم نيبيثلا نيينازلا ىلع
 .نيبّيث اناكو اهدلجي ملو ءًاسينأ اهيلإ ثعب ىتلا ةأرملا مجرو

 هنع لوزت نم ىلع ةّنسلا مث باتكلا لد يذلا ةالصلا ضرف) باب :ةلاسرلا

 :"' (... ردعلاب

 تَمتأَي ىتْلاَو ) :ىلاعت هللا لوق ركذ نأ دعب :هللا همحر يعفاشلا لاق

 تماصلا نب ةدابع ثيدح ركذ مئ ءاهدعب ىتلاو «ةيآلا « محبا ني ةَشِجَفْل

 ....نيركبلا نيينازلل ةئاملا دلج ّنأ ىلع ةّئسلا تّلدف :لاقو «# ىنلا نع

 تباث مجرلا ّنأو «نيبيثلا نع خوسنمو «نيّرحلا نيركبلا ىلع تباث ةئاملا دلجو
 .هدلجي ملو زعام مجر يف هه ينلا لعفو ,ثيدحلا صنل ....نّيرحلا نيبيثلا ىلع

 خسن ىلع لد ءاهمجر تفرتعا نإف يّملسألا ةأرما ىلع ودغي نأ ًاسينأ رمأو

 دعب ًأدبأ ءيش لك ّنأل ؛ امهيلع مجرلا تبثو «نيبيثلا نيرحلا نيينازلا نع دلجلا
 .رخآ وهف لوأ

 :" خوسنملاو خسانلا نم رخآ هجو :(اضيأ) ةلاسرلا
 تري ىتْلاَو ) :كك هللا لوق ركذ نأ دعب :هللا همحر يعفاشلا لاق

 سبحلا ةيآلا هذهب نيينازلا ّدح ناكف لاق .(ًاضيأ) اهدعب ىتلاو «ةيآلا « ةّمِحفْلَ

 .(شماهلا) ١ /مقرب ,075 /ص .هجيرخت قبس )00(

 ,179- 7١؟8/ص ثم - ”ا/6 /تارقفلا ةلاسرلا قفشز

 .؟7 15و١7 15 /ص تاروت" /ناترقفلا ةلاسرلا ةوفإ

 هم*



 و

 لك اوُدِلَجأَف ٍناَرلَآَو ةَيناَرلآ ) :لاقف ءانزلا ّدح هلوسر ىلع هللا لزنأ ىتح «ىذألاو

 مهيلع تبثو «ةانزلا نع سبحلا خيسُتف «ةيآلا [؟ :رونلا] 4 َةَدلَج َةّنأِم امم ردِجو

 .دودحلا

 « ًاليبس نحل هللا لعج دق» :ُكَي لوسرلا لوق َلدف '' :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َنُهِْفَوَتَي ٌقَح ) :لوقي هللا ْنأل ؛ ةانزلا هب ٌدُح ام لّوأ اذه ّنأ ىلع ؛ثيدحلا

 .هدلجي ملو ًازعام لِي هللا لوسر مجر مث :ةبآلا « ًاليِبَس نه ُهَلأ َلَعَجَحْوَأ ُتْوَمْلَ

 خوسنم دلجلا نأ ىلع # هللا لوسر ةّئس تّلدف ءاهدلجي مو يّملسألا ةأرماو

 ءحاكنلاب ناصحإلاب الإ قرف انزلا يف رارحألا نيب نكي ملو «نيبيثلا نيينازلا نع

 .هب ناصحإلا فالخو

 ةئام دلج ءركبلاب ركبلا ًاليبس نهل هللا لعج دق » :ك# ىنلا لوق ناك ذإو

 نع سبحلا خسن ام لّوأ هلأ ىلع ةلالد اذه يفف «ثيدحلا «...ماع بيرغتو
 ذإ ءاذه دعب الإ نوكي الف نيينازلا هَّدُح ٌدح لك ْنأو .ءسبحلا دعب اًدُحو «نيينازلا

 .نيينازلا دح لّوأ اذه ناك

 يبأ نع ؛"' هللا دبع نب هللا ديبع نع «"' باهش نبا نع كلام انربخأ
 ىلإ امصتخا نيلجر ّنأ :هاربخأ امّهنأ امهنع هللا ىضر ''” دلاخ نب ديزو ةريره

 رخآلا لاقو ؟!هللا باتكب اننيب ضقأ هللا لوسر اي :امهدحأ لاقف © هللا لوسر

 نأ يف يل نذأو ءهّللا باتكب اننيب ضقاف هللا لوسر اي ءلجأ - امههقفأ وهو -

 .هتأرماب ىنزف ءاذه ىلع ًافيسع ناك ىنبا نإ :لاق .« ملكت » :لاق .ملكتأ

 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 7-2101 57 /ص 5741-3740 /تارقفلا قباسلا عجرملا )١(

 اسال س#

 .دحاو امهو باهش نبا لدب يرهزلا نع دنسملا يف ركذ (؟)

 .ةبتع نبا ةدايزب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع ركذو (9)

 .ينهجلا ةدايزب ىبنهجلا دلاخ نب ديز ركذو (:)

 هما“#ع



 تلأس يئإ مث يل ةيراجو ةاش ةئامب هيف تيدتفاف ؛,مجرلا ينبا ىلع نأ تربخأف
 ىلع مجرلا امثإ و .ماع بيرغت و ةئام دلج ىنبا ىلع نأ ينوربخأف .ملعلا لهأ
 :هللا باتكب امكنيب نيضقأل ؛هديب يسفن يذلاو » :5 هللا لوسر لاقف ؟هتأرما

 ًاسينأ رمآو ءًاماع هبرغو ةئام هنبا دلجو .« كيلإ ٌدرف كتيراجو كمنغ امأ

 7 اهمجرف تفرتعاف » اهمجر تفرتعا نإف .رخآلا ةأرما ىتأي نأ ئملسألا

 ْ .ثيدحلا

 مجر هلْ ينلا نأ» :امهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان نع .كلام انربخأ

 .ثيدحلا "'« اينز نييدوهي

 .نيينازلا نيركبلا ىلع يفنلاو ةثام دلج تبثف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .نيينازلا نيبيثلا ىلع مجرلاو

 انوكي مل نإو ءمجرلا عم دلجلا امهنع خسُن دقف دلجلاب اديرأ نمم اناك نإو
 دلجلا ةيآ دعب نيبيثلا مجرو «نيبيثلل نافلاخم امهف «ناركبلا هب ديرأو دلجلاب اديرأ

 .هللا نع 6# هللا لوسر ىَوَر امب

 .- ملعأ هللاو - اندنع هب اهالوأو هيناعم هبشأ اذهو

 :"” (يصاعملا ف تابوقعلا) باب :ثيدحلا فالتخا

 مث حلا لزني نأ لبق يصاعملا يف تابوقعلا تناك :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .دودحلا هيف اميف تابوقعلا تخسنو .دودحلا تلزن

 :لاق عيبرلا انثدح

 دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءدمحأ مامإلاو ةتسلا بتكلا باحصأ هاور .حيحص ثيدحلا )١(

 .7014 /مقرب 2195و ١50 /ص «4 ١- /ماقرألا .؟ /ج .يعفاشلا

 نسح :يذمرتلا لاقو ةتسلا بتكلا باحصأو دمحأ مامإلا ناخيشلا هاور «حيحص ثيدحلا (؟)

 .5214 /مقرب 2510و 1١0 /ص "7 /ج «قباسلا عجرملا رظنا .حيحص

 مألا رظناو 0074 و 577 /ص «ينزملا رصتخم رظناو ,191-١60١/ص «ثيدحلا فالتخا ()
 .500و7١7/ص 2٠١ /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت

 هه



 نع ءديعس نب ىيحي نع .كلام انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 «قراسلاو .ءبراشلا يف نولوقت ام لاق : لي هللا لوسر نأ ءةَرُم نب نامعنلا

 لوسر لاقف ؛ملعأ هلوسرو هللا :اولاقف ؟دودحلا لزنت نأ لبق كلذو «ينازلاو

 مث« هتالص قرسي يذلا ةقرسلا أوسأو «تابوقع نهيفو ءشحاوف نه :ك هللا

 ."7 ثيدحلا قاس

 ىتْلأَو ) :لاق هللا باتك يف اذه ىنعم لثمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اوثيك نإق ْمُكِْ ٌةعَبزأ نه اوثيفقساف ْمُكِبآَ ني ةقجقلا تأت
 لوأ اذه ناكف «ةيآلا رخآ ىلإ ( ُتْوَمْلآَنُهْفَوَتَي ٌقَح ٍتوُيَبْلا ف رهوُكِسْمَأَ
 ركبلاو دبعلاو رحلا ءمهّلك ةانزلا نع اذه خس مث ءايندلا يف نيينازلل ةبوقعلا

 أودِلَجَأَف ناَرلَأَو ٌةَيِاَزلَأ 7 :لاقف .نيملسملا نيرحلا نيركبلا هللا دحف «بيثلاو

 .ةيآلا [؟ :رونلا] (ٍَدلَج َةَنأِم اَمَِيم ِِحو لك

 :عيبرلا انثدح

 نب هللا ديبع نع .باهش نبا نع «كلام انربخأ :هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 نب رمع تعمس :لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع «ةبتع نب هللا دبع
 لاجرلا نم) نصحأ اذإ ؛ىنز نم ىلع هللا باتك يف مجرلا :لوقي ه5 باطخلا
 .فارتعالا وأ ءلبحلا ناك وأ «ةّئيبلا هيلع تماق اذإ «(ءاسنلاو

 هللا همحر بيسملا نب ديعس عمس هنأ .ديعس نب ىيحي نع .كلام انربخأ

 نيّدح دجأ ال :لئاق لوقي نأ ,مجرلا ةيآ نع اوكلهت نأ مكايإ :رمع لاق :لوقي

 لوقي نأ الول هديب يسفن يذلاو ءانمجرو كي هللا لوسر مجر دقف هللا باتك يف

 (ةتبلأ امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا) :اهتبتكل هللا باتك يف رمع داز سانلا

 .اهانأرق دق انإف

 هتالص قرسي فيكو :اولاق :هتياور يف ريكب نبا لاقو .تاقث هلاجرو ءلسرم هدئنس ثيدحلا )١(

 قاس مث :هلوقب هيلإ راشملا وه اذهو .« اهدوجس الو اهعوكر متي ال» :لاق ؟هللا لوسر اي

 .197 /مقرب 7774و 777” /ص ١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .ثيدحلا
655 



 .'” (راصتخاب) دلاخ نب ديزو «ةريره يبأ ثيدح قاس مث

 لوسر ركذف :لاق ًابيث رخآلا ةأرماو أركب هنبا ناك :هّللا همحر يعفاشلا لاق
 نم رمع لاق ام لثم ىلع كلذ َلدف ءانزلا يف بيثلاو ركبلا دح هللا نع هن هللا
 ."' انزلا يف بيثلا ٌّدح

 اَحَّلّصأَو بَ بق اَمُموُذاََف مكن اهني َِناَدْلاَو ٠) َكْبَع هللا لاق

 ا( :ءاسنلاا ''' © اَميِحَر اَباّوَت ناك هَّشأ نإ اَمُهْنَع اوُصرْعَأَف

 هنع لوزت نم ىلع ةنسلا مث باتكلا لد يذلا ةالصلا ضرف) باب :ةلاسرلا

 :27(... رذعلاب

 :” (- خوسنملاو خسانلا نم - رخآ هجو) باب :(اضيأ) ةلاسرلا
 ("” (دودحلا ف هنع رثؤي ام) :نآرقلا ماكحأ

 "* ( له ءوْلأ َنوُنَمْعَي يَ لَ لَ ُةَبوتلآ امن ) : كو هللا لاق
 :," (... ريسفتلا #2 - يعفاشلا - هنعرثؤي ام) باب :نآرقلا ماكحأ

 تريذأل ِهّلأ ىَلَع ُهَبَوَتلَآ اَمنِإ ) :َكك هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :نيينعم اهيف اوركذ «ةيآلا « ةَلهَجي َءَوّسلآ َنوَُمَعَي
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 .(ةلاسرلا نم) ةقباسلا ةرقفلا يف ًالماك ركذ ثيدحلا )١(
 .نيتقباسلا نيترقفلا ةلاسرلا يف ركذ ام رركو تماصلا هللا ةدابع ثيدح قاس مث (؟)
 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (*)

 يهف ةقباسلا ةيآلا ريسفت رظناو ١19-171« /تاحفصلا 1170-7387 /تارقفلا ةلاسرلا رظنا (:؛)
 فالتخا وأ «نآرقلا ماكحأ وأ «ةلاسرلا وأ .مألاب ركذ ام عيمج يف ًاقيثو ًاطابترا اهب ةطبترم
 .راركتلل ةجاح الف ثيدحلا

 ...ةقباسلا يلا سفن وأ ككاو ١15 /ص .587 و "47 /ناترقفلا ةلاسرلا رظنا (5)

 ..ةقباسلا ةيآلا ريسفت وأ 1707-2017 /ص ١ /ج .نآرقلا ماكحأ رظنا (5)

 نِم َتروُبوُتَي مث ِةَلَهَجي َءوُشلأ َنوُلَمْعَي تيل هللا لَع ُةَبْوَتلَأ اَمْنِإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (0)

 1١[. :ءاسلا] © اًميكَح اًميِلَع ُهّل تراك ولع هلأ ُبوُهَي َكِِلوُأَف بسير

 .185/ص .؟ /ج «نآرقلا ماكحأ 200

 همك



 .قلخلا عيمج نم ءلهَج دقف ءىصع نم هنأ :امهدحأ

 .مرحم هلأ ىري ال وهو هَلَّمْعَي ىتحو .هّمّلْعَي ىتح ءًادبأ بوتي ال هنأ :رخآلا

 .امهالوأ :لوألاو

 00 اص ١ ل هلل

 اهَرَك َءآَسيلآ أوُثرَت نأ َمُكَل ُلِح ال أوُمماَء َنيِْذْلا اههّيأَي ) : كف هللا لاق
 46 00 و عقود ردع هل ه يري الإ يذ 4 ه2 تر

 :"'' اهثاريمل ةأرملا سبح :مألا

 لحال اوُتماَد َنيِلَأ اهيأتَي ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 2 وعويمد ب -ر هسه وبر "را ير م48 ىيماسص هع هد هرم مص ام 007

 :ىلإ « ٌنهوُمْتَيَتاَء آم ضب اوُبَهْذَتِل ٌنهوُلْضَعَت الو اَهَرك َءاَسِيلَآ أوُنرَت نأ ْمُكَل

 اهعنميف «ةأرملا هرْكُي لجرلا يف تلزن :- ملعأ هللاو - لاقي «ةيآلا « اريك )

 ريغ نم اهثريل اهقحل ًاعنام اهسبحيو .فورعملاب اهترشع يف هللا قح اهل ةيهارك
 .ىنعملا اذه ىلع كلذ ىلاعت هّللا مرحف «عنملا ىلع اهايإ هكاسمإب ءاهنم سفن بيط

 ام ضعبب نيطعأف ءانزلا :ىهو ةنيبم ةشحافب نيتأ اذإو «ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ

 بجي اميف جوزلا نهتيصعم نكت ملو «ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ لح «نقرافيل نيتوأ
 .انزلاب جوزلاو هللا نيصعي نأ نم «نيطعأ ام لحن نأ ىلوأ ؛ةشحاف ريغب هل

 دع 02 0

 ٌيهوُلْضَعَت اَلَو اًهَرك َءآَسِئلآ اوُترَت نأ ْمُكَل لحال اوُتماد َنيِذَّلأ اهني ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 َنَهوُمُتْهِرَك نإ ٍفوُرْعَمْلاِب َنهُرِئاَعو نيم ٍوَسِحَْفب َنييأَي نأ لإ َنهوُمْيتاَم آم ٍضَْب اوُبَهْذَعِ
 مب د _ص رهام ل رسما يع م ار تتمسا 4# سم م

 .[19 :ءاسنلا] 6 اريك اَرّيَح هيف هللا َلَعَجتَو اًثيَس أوهّركت نأ ْىَسَعَف

 / قيقحت مألا رظناو ”75١-115 /ص 2 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 1 ١7 /ص ه/ج ءمألا )0

 .١١75/ص 0ك /ج «بلطملا دبع .د

 هما



 نرّشاعُي نأ .ةشحافب نيتأآي ملو ء.نهجاوزأ نهْمركي يتاللا يف هللا رمأو

 .ةرشعلا لامحإو «قحلا ةيدأتب كلذو «فورعملاب

 نأ ّىَسَعَف ٌنهوُمَُّمرُك نإف ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يك هللا نأ ربخأو ,فورعملاب ةّيهاركلا ىلع نهترشع حابأف «ةيآلا 6 اًعيَش أوُهَركَت

 ىلإ قحلا ةيدأتو ربصلا يف رجألا :ريثكلا ريخلاو ءأريثك ًاريخ هركلا يف لعجي دق

 ءاهتءافكو ءاهنيدو ءاهقالخأب اهل هراك وهو طبتغي دقو .هيلع لوطتلا وأ .هركي نم

 .اهب ةطبغلا دعب اهل ةّيهاركلا ىلإ هتالاح فّرصتو ءاط ناك نإ ثاريمو ءاهذبو

 '' اهتعجر اهجوز كلمي قلطملا ةدع :(اضيأ) مألا

 ؛ةعجرلا تتبث ةدعلا يف - قلطملا :يأ - عجترا اذإ :هّللا همحر يعفاشلا لاق
 ع

 ٌيموُكيْمَاَت ) : :ك هللا لوق نأ ىلإو ,ةعجرلا نم هل ةّدعلا يف َكَْك هللا لعج امل

 ال ,ةّدعلا يف ًارارض عجار نمل «ةيآلا [؟ :قالطلا] ( ِيِفوُرْعَمِب ٌنهوُقراَف وأ يفوُرْعَمِب

 .هريغل لحت نأ نع ًالْضَع نكلو «ةبغر ةأرملا سبح ديري
 ٌنهوُلْضَعَت و ًءآَسِهلا اوُترَت نأ ْمُكَل ُلِحح اَل ) :ىلاعت هللا لاق دقو

 نع ىهنف «ةيآلا ( ٍوَييُم َوَهِحَفِب َنيِتَأَي نأ ّلِإ ٌنُهوُمُتيتاَم آم ضَعَبب اوُبَهْذَتِل
 ىهن نوكي نأ لمتحي اذه لبق ةيآلا ّنأ ىلإ بهذف ؛نهقلطي مث لضعلل نهكاسمإ

 دحاو الإ زوجي الو «ةيآلا لمتحي ىنعم اذهو «ةبغرلل ال لضعلل نهتعجر نع

 .- باوصلاب ملعأ ىلاعت هللاو - نيلوقلا نم

 ("' ةارملا نم نخؤي نأ لحي الام :(اضيأ) مألا

 هلأ ىلع َلدف .ةيآلا « ٌنهوُمُتَهِرَك نق ) :كْك لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأ حابأ هنأ ال ,فورعملاب اهترشع يف طرشلاب ىفتكاو ؛:ةهوركم اهسبح حابأ

 .فورعملا ريغب ةهوركم اهرشاعي

 .118/ص 25 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .147 /ص ءه/ج ىمألا )١(

 .7١1/ص ءه/ج ألا (0)
 همم



 ©) قادصلا ف ءاج ام :(اضيأ) مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 اَلَو ) :كك هللا لاق :لاق هللا همحر يلطملا يعفاشلا سيردإ نب دمحم انربخأ

 ًارومام نوكي نأ اذه لمتحيف «ةيآلا « ٌنهوُمُتيَتاَء آم ضَعَبب وُبَهْدَعِل ٌنهوُلضْعَت

 .هسفن همزلأ قح هنأل ءلخدي مل وأ لخد .هضرفي مل نم نود ءهَّضَرَف نم قادصب
 قلطي نأ :وهو «هل ىلاعت هللا هلعج يذلا ىنعملاب الإ هنم ءيش سبح هل نوكي الف

 .لوخدلا لبق

 27 ءاسنلا ةرشع عامج :(اضيأ) مألا

 « ٍفوُرْعَمْلاِب ٌنهوُرْتاَعَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هباتك يف امهنيب ًاقوقح جوزلا ىلع ةأرمللو «ةأرملا ىلع جوزلل هللا لعجف «ةيآلا

 ىلع مهناسلب اوبطوخ نيذلا برعلا اهمهفف .ةلمجمو ةرسفم ل هيبن ناسل ىلعو
 .مهمالك يناعم نم نوفرعي ام

 .هوركملا فكو «هباوث كل نسحي امب كلذ نايتإ :فورعملا عامجو

 :"””زوشنلاو علخلا :(اضيأ) مألا

 :ىلإ « ٍفوُرْعَمْلاِب ٌنهوُرْتاَعَو ) :َكق هللا لاق دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 وأ ءاهل مْسَقلا ضعب كرت ىلع ةأرملا سبح لجرلل لحيف ؛ةيآلا © اريِدَك اَرْيَخ )
 اًهنأل ؛ اهقارف وأ ءاحل لدعلا الإ هل لحي مل هيف تعجر اذإف ءًأسفن هب تباط ام هّلك

 /قيقحت مألا رظناو ءانه ركذ امب قلعتم اهلف 08و57 /ص ءرظناو ١59. /ص ءقباسلا عجرملا )١(

 4١١. /ص .5/ج «بلطملا دبع .د

 15٠. /ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .6١٠/ص ء«قباسلا عجرملا (؟)

 .487 /ص 2” /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا رظناو «184 /ص قباسلا عجرملا (7)
 هع



 يف تعجر اذإو «لح هتبه ىلع تماقأ امف ءامل بجي مل ام فنأتسملا يف بهت امن

 .هل ةبهلا ديدجتب الإ لبقتسي ام لحي ملو «ةبهاب ىضم ام لح هتبه

 :'"” لجرلا ىلع ةأرملازوشن :(اضيأ) مألا

 ,ةيآلا ©« ٍِفوَرْعَمْلأِب ٌنهوُرِشاَعَو ) :َكَنك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 امل سيل ام اهيلع هلو ءاهتنؤم نم رومألا ضعب يف هيلع اهل ام انركذ ام وهو

 .هبحاص ىلع اهنم دحاو لكلو ؛هيلع

 :"” اهثريل اههركُي لجرلا ىلع ةأرملا سبح :(اضيأ) مألا

 ُلِحح ال اوُهماَد َنيِذلآ ابكي ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 عنمي لجرلا يف تلزن :- ملعأ هللاو - لاقي ,ةيآلا © اهَرَك َءآَسِيلَآ أوُثرَ نأ ْمُكَل

 اهسبحيو ءاهسفن بيط ريغ نع ؛ فورعملاب اهترشع يف هيلع ىلاعت هللا قح ةأرملا

 ةَشِحفب َنيِتَأَي نأ كلِ ( :ىنثتساو ءاهاتآ ام ضعبب بهذي وأ ءاهثريف تومتل

 ءاهيف ىلاعت هللا قح ىَدأ اذإ اهل ًاهراك اهسبحي نأب سأب ال :ليقو «ةيآلا 4 ٍةَئيَبُم

 يف ليقو ءةيآلا « اًريِجَك ) :ىلإ ارق « ٍفوُرْعَمْلاِب ٌنُهوُرِثاَعَو ) :ك هللا لوقل
 بهذي وأ ءاهثريل قحلا اهعنم عم اهسبح هيلع مرح انإ هنأ ىلع ةلالد :ةيآلا هذه

 .ةليب هب تماق وأ «كلذب تّرقأ اذإ ءاهيلع دودرم

 ءانزلا :يهو ةشحافب هدئنع تتأ نإف :ليق دقو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام ضعب هتطعأف «ةقفن اهعنم الو اهبرض نأ ال مْسَقلا يف قحلا عنم ىلع اهسبحف

 يف اهتيصعم نم ربكأ هتيصعم مث ءانزلاب هللا اهئيصعم تناكو .هذخأ هل لح ءاهانآ

 .414 /ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2195 /ص .ه /ج ألا )١(

 .686و 5:98 /ص 25 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.319/ص «قباسلا عجرملا قف

 مكدو



 هيلع نكي مل هللا دودح مقت ملف هتصع اذإ يهو ءانزلا - نود اميف :يأ - ريغ

 تتامف اهثريل ةشحافب تأت لو «قحلا اهل ًاعنام اهسبح نإف .هب تدتفا اميف حانج

 .اهيلع در هذخأ نإف ءاهتايح يف ًائيش اهنم ذخأي الو ءاهثري نأ هل لحي مل .هدنع

 .ةخوسنم ةيآلا هذه نأ :ليقو ءاهتعجرب كلمأ ناكو

 ْمَثَيتاَدَو جور تاكم ٍجْوَر َلاَدْبِعْسَأ مُتدَرَأ ْنَِو ) : دقق هللا لاق رك 9. - 1 »ب ص اسوا مور
 هك هك

 0 قادصلا ل ءاجام :مألا

 ْنُهْنَدَحِإ َمثْيتاَءَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق ٌلدو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نع يهنلا هكرتل «لق وأ رثك قادصلا يف تقو ال نأ ىلع .ةيآلا 4 اًراَطِق

 عامجإلا ىلع سايقلاو ةّنسلا هيلع تّلدو «ليلقلل ًادح هكرتو ءريثك وهو راطنقلا

 لجرل لجر هكلهتسا ول امم.سانلا لومتي ام لقأ ءرهملا يف زوجي ام لقأ :لوقنف

 اودأ » :كف هللا لوسر لاق :ليق ؟كلذ ىلع لد امو :لئاق لاق نإف

 "”( نولهألا هيلع ىضارت ام» :لاق ؟هللا لوسر اي قئالعلا امو :ليق « قئالعلا
 الإ لام مسا عقي الو «لق نإو لومتي ام ىلع الإ َقَلَع مسا عقي الو .ثيدحلا

 .تّلق نإو اهتميق ىَدأ كلهتسم اهكلهتسا اذإ نوكتو ءاهب عابي ةميق هل ام ىلع
 .هنوحرطي يذلا كلذ هبشأ امو سْلَقلا :لثم ءمهلاومأ نم سانلا هحرطي ال امو

 اًراطنِق ٌنُهْنَدَحِإ كيتو جو َتاَكُن ِجْوْر َلاَدِبهْسَآ ُمُتدَرَأ ْنِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[؟١ :ءاسنلا] © اًكيِبُك امَنإو اكَعُمُب ُهَتوُدْحَأََأ اَنيَس ُهْنِم اوُدُحَأَت كك

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو «174 و 78١/ص «ينزملا رصتخم رظناو 2165 /ص .ه /ج مألا (؟)
 .417 /ص 3 /ج .بلطملا

 .هجيرخت قبس «حيحص ثيدحلا (9)

 م١1



 : ةارملا نم نخؤي نأ لحي الام :(اضيأ) مألا

 َلاَدَبِيَس َدَبِعْسآ ُمُتدَرَأ ْنِإَو ) :هركذ ىلاعتو كرابت هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 رمأ ريغ نم «جوزلا نم ذخألا ناك اذإ هّنأ ملعاف ةيآلا ( جوز تاك كل

 .هلامو اه مسقلا يف اهقح كرتب ًاسفن بطت ملو ءاهترشع الو اهسفن يف ةأرملا نم
 .قحلا ةيدأت :فورعملا لوأو .ءفورعمب الإ اهسبح الو ءاهقح اهعنم هل سيلف

 .اهسفن بيط الب اهام ذخأ هل سيلو

 :"* (قادصلا 4 فالخلا) باب :(اضيأ) مألا
 هم روم

 ف َلاَدَبيَسا مدر 1 ْنِإَو / :لاق كك هللا نإ :هّللا همحر يعفاشلا لاق
 «# را د

 عضوم ريغ 5 قادصلا ركذو «ةيآلا )» اًراطنِق ٌنُهْنَدَحِإ َمُثْيَتاََو كل ] تراكم

 - رواحملل باطخلا - قادصلا لعجتف ءأدح هيف دحي ملف هاوس ٍنآرقلا نم

 :"' اهنم ةأرملا لام نخأ هيزوجيام :(اضيأ) مألا

 جون لاَدَبِيَسَأ مُتدَرَأ ْنِإَو )ز :كك هللا لاق دقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ,"' اهلبق انبتك يتلا ةيآلا ىنعم يف ةيآلا هذهو « 4 انييُم ) ىلإ « ٍجْوَر راكم
 نم ذخأي نأ هل نكي مل ؛هتقرف يه ذرك ملو .هتجوزب لادبتسالا لجرلا دارأ اذإو

 ٌرقأو لعف نإف .هنم ةيدف هيطعتل اهقلطي نأ الو .هيلع اههركتسي نأب ًائيش اهملام
 .اهيلع اهنم ذخأ ام در «ةّنئيب هيلع تماق وأ .كلذب

 ١9١. /ص تلج «بلطملا دبع كك /قيقحت مألا رظناو 1١. /ص /ج ءمآلا 2غ(

 5١9. /ص ؛"/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .١15١/ص ءه /ج مألا (؟)

 مألا رظناو ءلاالو 5 3 «نارقلا ماكحأ رظناو ء155 و ١450 /ص ءه/ج .مألا (9)

 .198/ص .357/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت

 يتلا :لاقي نأ حصفألا لعلو ءءاسنلا ةروس نم ةرقفلا ةيادب يف اهتقبس يتلا 4 /ةيآلا دوصقملا 40

 .- ملعأ هللاو - لبق اهانبتك

 ه1



 ءاهقح اهعنمي ملو ءاهب لادبتسالا ديري هتملع ولو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم ىنعم يف تراصو .هذخأ هل زاج ألام هتطعأو .قحلا ضعب هتعنمو تزشنف

 ٍببس الب قرافيف ءاهقارف دارُي نوكي نأ نم تجرخو هللا دودح ميقي آلآ فاخي
 .ةرخآأتم الو هتدارإل ةمدقتم لاح يف قحل منم الو ءاهنم

 :"رجحلا وهو دشرلا غولب :(اضيأ) مألا

 جون َلاَدَبعْسآ ُمُتدَرَأ إو ) تك هللا لوق ينو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 هّلحاف .ةيآلا ©« اَنْيَش ُهَنِم أوُدْحَأَت اَلَق اًراَطنِق ٌنُهْنَدَحِإ َرْشْيئاََو جور اكن

 ءيش تيقوت ريغب نييبنجألا لام نم لجرلل لح امك «ةأرملا لْبِق نم ناك اذإ هلل

 لاومأ مّرح امك ءلجرلا لّبِق نم ناك اذإ همرحو ءرثكأ الو «لقأ الو .ثلث هيف
 .اهوبصتغي نأ نييبنجألا

 :"* (ةّعْتملا حاكن فك فالخلا) باب و ؛للحملاو ةّمْتملا حاكت :ينزملا رصتخم

 َاَكَن ِجْوَز َلاَدْبِتْسَأ ُمُتدَرَأ ْنِإَو ) :ىلاعت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هنأل ؛ ةنسلاو نآرقلاب خوسنم ةعتملا حاكن نأ - ملعأ هللاو - انيب ناكف «جاوزألا
 .جاوزألا ماكحأ هيف الو ؛هيف قالط ثادحإ الب خسفني هدجن مث ةدم ىلإ

 )١( /ص :4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .7١1/ص تلج ألا 455.

 )( /ص «ينزملا رصتخم 5/١ ثيدحلا فالتخا رظناو ءامهنم صنلا ذخأ دقو 00و05754 /صو

 /ص /ا١6و١58.

 هك*؟



 "” (ِضْعَب نإ ْمُكْضَعَب ئَطْفأ َدَقَو ُهتوَدْحَأَت فيكو ) : كو هللا لاق

 :''' ةأرملا نم نخْؤُي نأ لحي الام :مألا

 ىَضْفأ َدَقَو ءُهَتوُدُحَأَت فْيكو ) :ىلاعت هللا لوقي :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةأرملل يطعأ امم ءيش وأ رهملا :يأ - هذخخأل ٌرَظَح ؛ةيآلا (« ٍضَْعَب لإ مكْضْعَب ةأ أ امم ءىش وأ رهملا :ىأ - هذنخأل ْظَح .ةيآلا « ضْعَب لإ َُكُضَمَب

 نإ هنم ٍرْظَحَب سيلو ؛لاحلا كلت يف رهما فصن الإ عفدي نأ هيلع بجوي مل هنأو

 نم ناك اذإ هذخأ َرَظَح امئإ هلأ كلذو ءاَهِلَبَق نم كلذ ناك اذإ هذخأي نأ لخد

 هللا لوق يف هب نذأ دقف هب سفنلا ةبيط ةبيط يهو .اهِلَبِق نم ناك اذإ امأف ءلجرلا لبق

 © ب َتَدَعْفَأ اَميِف امْيَلَع َحاَتُج الق الف هلل أ َدوُدُح اَميِقُي الأ َمَفِح ْنِإَف ) :ىلاعتو كرابت

 .ةيآلا [؟؟8 :ةرقبلا]

 :ةدئاف

 22 . 50 .٠

 :  (ءوضولا ضقني ام) باب :رهازلا

 امهنيب لئاح ال .هيلإ يضفت

 :هوجو ىلع ءاضفإلاو :هللا همحر يرهزألا لاق

 بوث نم «لئاح امهيترشب نيب نوكي الو ءاهترشبب هترشب قصلي نأ :اهدحأ
 .هللا همحر يعفاشلا دنع ءوضولا بجوي اذهو ؛هريغ الو

 مُكِنِي نْذَحَأَوٍضْعَب ىإ ْمُكْضْعَب ىَضفأ ْدَقَو ءُهتوُدْحَأَت فيكو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 .[؟١ :ءاسنلا] © اًظيِلَغ اَهَكي

 مألا رظناو «ةيآلا هذهب قيثو طابترا اهلف ١9 /ةيآلا ريسفت رظناو ١1١. /ص فلج مألا (0)

 .590 /ص 2(” /ج «بلطملا دبع .د / قيقحت

 ه5:



 .انهاه جاليإلا :ءاضفإلا دارأ «ةيآلا « ِضَعَب لإ مُكْضَعَب

 ال ىلا ةريغصلا ةيراحلا لجرلا عماجي نأ :ءاضفإلا نم :ثلاثلا هجولا

 دلبلا وهو :ءاضفلا نم وهو ءأدحاو ًاكلسم اهاكلسم ريصيف ؛عامجلا لمتحت

 .كلذك تناك اذإ :ميرّشو ةاّضْفُم ةيراج :لاقي ءعساولا

 َدَقاَم الإ ءآَسِْيلا م مكْوَباَء مكن اَم أوُحكِدَت اَلَو ) : كَ هللا لاق

 07 ( َوَلَم

 :''' ةبارقلاب ءاسنلا نم مرحي ام :مألا

 مكْؤاَباَ ّمكَت ام أوُحكَِت اَلَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع تمرح .لجر اهحكن ةأرما يأف «ةيآلا « َفَلَس َدَق ام الإ ِءاَسْيلأ حم

 لاجرلا لبق نم هدلو دلو كلذكو ءاهب لخدي ' وأ .بألا اهب لخد دلو

 .ًاعم مهعمجت ةوبألا نأل ؛ اولفس نإو ؛ءاسنلاو

 َدَق اَم الإ ٍءاَسْيلَأ ري مُكْؤآَباَم مك اَم أوُحكَت اَلَو ) :دك هللا لوق يفو

 عمجي لجرلا ناكو .هيبأ ةأرما ىلع فلخي لجرلا دلو ربكأ ناك «ةيآلا 4 َفَلَس

 رهن فلس ْدَق ام الإ ٍءآَسْيلآ ري مُكَْوَآَباَ مك اَم أوُحَت اَلَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 .[؟؟ :ءاسنلا] 6 ًاليبَّس َءآَسَو اَنَقَمَو ةَشِحَف ناك

 لبع .د /قيقحت مألا رظناو لم'ك /ص ء3/ج «نارقلا ماكحأ رظنا ١5 /ص 6/ج مألا 20,0

 .19و"8/ص كج «بلطملا

 هك



 حكني وأ «نيتخأ نيب هرمع يف عمجي دحأ مهنم نوكي نأ َكَنَك ىهنف «نيتخألا نيب

 .هميرحتب مهملع لبق ةيلهاجلا يف فلس دق ام الإ هوبأ حكن ام

 :( انزلاب ىتؤي اميف فالخلا :(اضيأ) مألا

 هنبا ىلع تمرح ةأرما لجر حكت اذإ انلقو :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 وأ هيبأ ةأرماب ىنز نإف كيك هللا لوق نم تيكح امب اهمأ هيلع تمرحو .هيبأو

 .هيبأ ىلع الو هتأرما هيلع مرحت الو «ىلاعت هللا ىصع دقف .هتأرما مأ وأ «'''هنبا

 لالحلا ةمرحب مرح امنإ َكَبَك هللا نأل ءامهنم ةدحاوب ىنز ول هتأرما ةنبا ىلع الو

 .هلبق نكت مل يتلا ٌمَرُخلا هب تبثأ نأب ءهنم حابأ امب .هتمعن يف ةدايزو .هلالحل ًازيزعت

 أوُحكيت اَلَو ) :ىلاعت هللا لاق ...لالحلا فالخ مارحلاو ءقوقحلا اهب بجوأو

 .ةيآلا © ِءآَسْيلآ حري مُكَوآَباَء حكت ام

 :") هيلع ىعدملاو يعدملا :(اضيأ) مألا

 مَحْوَأَباَ حكت ام أوحكبَت اَلَو ) :َكك هللا لاقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ريغ يف ميرحتلا ْنِإ - اهعوضوم يف امو ةيآلا هذهب - انلقف «ةيآلا 6 ٍءآَسْيلا م

 مرحي الو «حاكنلا وه امنإ اهريغو ةيآلا هذهب ةّنس هتصخ امو .عاضرلاو بسنلا

 .امهنع هللا يضر سابع نبا لاق كلذكو ؛مارحلا لالحلا

 تمرح ةوهشب اهجرف ىلإ رظن وأ .هتأرما مأ لبق اذإ :سانلا ضعب لاقو

 ةوهشب هنبا تلّبق هتأرما ّنأ ولو «هتأرما مأ اهنأل ؛ هيلع يه تمرحو «هتأرما هيلع

 .اهجوز ىلع تمرح

 .798/ص ."/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «157 /ص «قباسلا عجرملا )١(

 .هئبا ةأرما وأ :يأ )0

 .ال1وا/ ١ /ص ؛8/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .15 و18/ص ءال/ج «مألا ةرفإ
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 كدنع لهف «حاكتلاب وه امْنِإ ميرحتلا ّنأ ىلع لدي نآرقلا رهاظ :هل انلقف
 .ال :لاق ؟لالحلا مرحي مارحلا ّنأب ةّنس

 مُكْوَآَباَء حكت اَم أوُحكِنَت اَلَو ) :ىلاعت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 لالحلا مكح نأ - رواحملل :يأ - تمعز نيأ نمف «ةيآلا © اَسْيلآ نم
 ءاهجوز اهقرافي ِةَمآلاو ءاهجوز اهقرافي ةأرملا يف كلذ تيبأو ؟!مارحلا مكح
 .!؟اهديس اهبيصيف

7 2_4 ِ 
 0”( يكَنوَح داو أَو ْمُكَناَنبَو هنأ كلت َتَمْرْح )ل: ّكَو هللا لاق

 ("' ةبارقلاب ءاسنلا نم مرحي ام :مألا

 ْمَكِيَلَع ْتَمْرُح ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر .يماشلا ١ لاق
 .ةيآلا ( ْمُكُئَوْحأَو مكاو مُكُش 7 ا

 تدعَب نإو «هئابآ تاهّمأو ءاهتاهّمأو «(ةدلاولا) لجرلا مأ :تاهمألاو

 .تاهمألا مسا نهمزلي نّهنأل .تادجلا

 نهّلكف «نلفس نإو «نهتانبو (هيند تانبو .هبلصل لجرلا تانب :تانبلاو

 هنم ندعابتو نولع نإو .تاهمألا مسا تادجلا مزل امك .تانبلا مسا نهمزلي

 .اولفس نإو دلولا دلو كلذكو

 َمُكّدَلَحَو ْمُكّدَمَعَو ْمُكُئاوْحَأَو َمُكداَتَبَ مكه ُْكِلع تر ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 ْمُكَيآَس ُتَهَمأَو ةَعَضَرلأ رم مُكُئوْحَأَو ْمُكَتْعَصَرَأ لأ ُُكُشَمْمَأَو تحألا ُتَنَبَو خألا ُتَنَبَو

 الف وي رئلكد اوُئوُكَت ْمَل نإف نهي متلَحَد ىتّلا ْمُكَش نْي مُكِروُجُح ىف ىلا كبت
 َقلَس دق اَم الإ تتح تي اوُعمْجَت نأ ْحُكِرَلْضأ نم نذل ْكحِتنأ ُلَِلَحو ْمُكحَِع َحَتُج
 .[7 :ءاسنلا] © اًميِحَر اًروُقَغ ناك هللا تدإ

 5/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2494و 8:١/صو .14و7" /ص 0 /جءمألا (0)

 .237/ص

 هدا



 .اهسفن هّمأ وأ .هبلصل هيبأ دلو نم :تاوخألاو

 .هدادجأ نم امهقوف نم و ءىصقألا وأ ىندألا هدج دلو نم :هتامعو

 .اهلَبق نم هتادج نم امهقوف نمو ءاهّمأو هّمأ ْمأ هتدلو نم :هتالاخو

 هتدلو ٍللو نم ءامهل وأ .همآل وأ ءهيبأل خألا دلو ام لك :خألا تانبو

 .اولفست نإو «هيخأ ونب مهلكف هتدلاو

 .ثخألا تانب اذكهو

 وأ .ةاش) نم هميهب نبل ةيراجو مالغ برش ولو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ًامرحع نوكي الو «بارشلاو ماعطلاك اذه امنإ ءعاضر اذه نكي مل ««ةقان وأ «ةرقب

 .مئاهبلا ال تايمدآلا نبل مرحي امنإ .هبرش نم نيب
 م الع ىيص 7 يمد م« د لسوء 01 . ص و مو يرو سم«

 ( ٍةَعَضَرلَأ ري مُكناوحَأَو ْمُكَتَعصْرَأ لأ ْمُكُشَمْمَأَو ) :ىلاعت لاقو
 0 ةيآلا

 لمتحاف ةعاضرلا نم تخألا ىلاعت هللا مّرح :"' هللا همحر يعفاشلا لاق

 :نيينعم اهميرحت
 يف امهماقأف ؛ةعاضرلا نم تخألاو ّمألا ميرحت هللا ركذ ذإ :امهدحأ

 ماقم موقت اهلك ةعاضرلا نوكت نأ «بسنلا نم تخألاو مألا ماقم ميرحتلا

 .نآرقلا ىلع سايقلاو «# هللا

 ."”' امهاوس مرحي الو .تخألاو ملا عاضرلا نم مرحي نأ :رخآلا

 رظناو «ةيآلا ريسفت يف دراولا لسلستلل اهتبسانملل انه تركذ دقو 255 /ص «قباسلا عجرملا )١(

 7١. /ص «7 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا

 .56و57”/ص ؛5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 25 : /ص .ه /ج «مألا 00

 سايقلاو ةنسلاو نآرقلا هيلإ راشأ يذلا وه لوألاو «507/ص ء١/ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو ()
 .(ىلوألا وهف)
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 موقت ةعاضرلا ّنأب ةّئسلا ةلالد نيأف :لئاق لاق نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا دبع نع ءسنأ نب كلام انربخأ :- ىلاعت هللا ءاش - نإ هل ليق ؟بسنلا ماقم

 هللا يضر ةشئاع نع «ريبزلا نب ةورع نع ءراسي نب ناميلس نع «رانيد نبا
 2 ةدالولا نم مرحي ام عاضرلا نم مرجمي» :لاق هع هللا لوسر ْنأ ءاهنع

 .ثيدحلا

 نأ ءنمحرلا دبع تنب ةرمع نع ءركب يبأ نب هللا دبع نع كلام انربخأ
 ءاهدنع ناك لل ينلا نأ ءاهتربخأ كف ينلا جوز اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع

 :تلقف .ةشئاع تلاقف .ةصفح تيب يف نذأتسي لجر توص تعمس اهنأو

 معل ًانالف هارآ» :ك# هللا لوسر لاقف .كتيب يف نذأتسي لجر اذه هللا لوسر اي

 نم اهّمعل ًايح نالف ناك ول هللا لوسر اي :تلقف .« ةعاضرلا نم ةصفح
 مّرحَي ام مّرحت ةعاضرلا نإ ءمعن » :ك هللا لوسر لاقف ؟يلع لخديأ ةعاضرلا

 .ثيدحلا 2"'« ةدالولا نم

 بيسملا نبا تعمس :لاق ناعدج نبا تعمس :لاق ةنييع نبا انريخأ

 كمع ةنبا يف كل له هللا لوسر اي :لاق هنأ د بلاط يبأ نب يلع نع ؛ثّدحي

 نم يخأ ةزمح نأ تملع امأ» :لاقف شيرق يف ةاتف لمجأ اهنإف هذ (ةزمح تنب)

 .ثيدحلا ""« ؟بسنلا نم مرح ام ةعاضرلا نم مّرح ىلاعت هللا نأو ؛ةعاضرلا

 .نيلوحلا عاضر لامك ىلإ ءاهنم رثكأو ءةّصملا ىلع عقي ؛عماج مسا : عاضرلاو

 يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ,نئسلا باحصأو .ناخيشلا هاور .حيحص ثيدحلا )١(
 .09/مقرب 4٠. و 79 /ص .؟/ج

 دنسمو 198(2 20١:45 /5) دمحأو ,يمرادلاو «يئاسنلا و ,ناخيشلا هاور .حيحص ثيدحلا (؟)
 ./4 /مقرب :4! و 45/ص «يعفاشلا

 نسح :يذمرتلا لاقو حيحص وهو ؛ناعدج نب ديز نب يلع دوجول فيعض هدنس ثيدحلا (9)

 .55و١56/مقر ءى او 1٠ /ص 2" /ج «يعلا ءافش رظنا .حيحص

 ينزملا رصتخم رظناو 27501 /ص ء١/ج «نآرقلا ماكحأ رظنا و ,77و77/ص ء.ه /ج «مألا (4)

 .لالوا/١ /ص 27 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 273717و777/ص
238 



 نيلوحلا دعب ناك نإو ءعاضر لك ىلع :عقيو

 ضعب :عاضرلا ميرحتب دارملا نأ :كَي هللا لوسر ةنسب انللدتسا اذكهف

 .عاضر :مسا همزل نم ال ء.ضعب نود نيعّضرملا

 نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي هلآ ِةّنّسلا سفن يفو :''' هللا همحر يعفاشلا لاق

 ال .,بألا نبل مّرحُي ,بألا ةدالو مّرحُي امك مرحي لحفلا نبل نأو «ةدالولا

 .كلذ يف فالتخا

 هللا يضر سابع نبا نأ ءديرشلا نب ورمع نع ؛باهش نبا نع ؛كلام انربخأ
 ىرخألا تعضرأو امالغ امهادحإ تعضرأف ناتأرما هل تناك لجر نع لثس امهنع

 .ثيدحلا "' دحاو حاقللا ءال» :لاقف ؟ةيراجلا مالغلا جوزتي له :هل ليقف «ةيراج

 هللا همحر - ءاطع لأس هنأ ءجيرج نبا انربخأ :لاق ملاس نب ديعس انربخأ

 :لاقف ؟تْبَث نِم كْعَلَب :هل تلقف معن :لاقف ؟مّرحُيُأ لحفلا نبل نع - ىلاعت

 ىهف :قيآلا ( ةَعَضَرا جي مف ُدَوْحَأَو ) :ءاطع لاق ءجيرج نبا لاق «معن

 .كيبأ نم كتخأ

 نأ لبق اهقلط وأ «تتامف ةأرملا لجرلا جوزت اذإو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 سيل نك هللا باتك يف ميرحتلا ةمهبم ْمألا ّنأل ؛اهّمأ حكني نأ هل َرأ مل ءاهب لخدي

 ىف ىتْلا ْمُكُبتَبَرَو ) :ىلاعت هللا لوقل .بئابرلا يف طرشلا امْنِإ ءهطرش اهيف

 َحاتُج اَلَق هب متلَحَد اوُوُكت ْمَل نإَف نهب تلَحَد ىتْلآ ُمُكيَ نب مُكِروُجُح
 .ثيدحلا "'ف5 ينلا باحصأ ضعب لوقو«نيتفملا رثكأ لوق اذهو «ةيآلا ( مَكِيَلَع

 )١( /ص .5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «15و7 4 /ص .ه /ج ءمألا 517-56

 /عاضرلا) يذمرتلاو «(5 /عاضرلا) أطوملا يف كلام هاور دقو حيحص وهو .فوقوم ثيدحلا (؟)

  5/مقرب «45/ص 7 /ج «يعلا ءافش رظنا 7/.

 )*( /ص «يرهزألل /يعفاشلا ظافلا بيرغ يف رهازلا رظناو 1١17.
 هالو



 جوزت لجر نع تباث نب ديز لئس لاق ءديعس نب ىيحي نع .كلام انربخأ

 مألا ءال :تباث نب ديز لاقف ؟اهّمأ هل لحت له اهبيصي نأ لبق اهقرافف ةأرما

 .""' بئابرلا يف طرشلا امْنِإ .طرش اهيف سيل ةمهبم
 .هئاسن تاهّمأ نم نهأل ءاهتادجو .ندعب نإو اهتاهمأ اذكهو

 ْنِي َنيِذّْلأ مُكبآَتَبَأ ُليِنَلَحَو ) :ي هللا لاق :”'هللا همحر يعفاشلا لاق

 اهب لخد ."” هيبأ ىلع تمرح لجر اهحكن ةأرما ّيأف «ةيآلا « َمُكِبَلْصأ

 ةوبألا نأل ؛ هّمأو هيبأ لبق نم هئابآ عيمج ىلع مرحت كلذكو ءلخدي مل وأ نبالا

 نإو لاجرلاو ءاسنلا لبق نم هدلو دلو حكن نم لك كلذكو ءاعم مهعمجت

 .ًاعم مهعمجت ةوبألا نأل ؛ اولفس

 هيبأ وأ هئبا ىلع اهُيمَرَح «نبا وأ بأ ةأرما لكو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 .عاضرلا نم نبا وأ ءيبأ ةأرما تناك اذإ اهمّرحأ كلذكف ءبسنب

 ْنِم َنيِذّلا مُكباتتأ ُلِيَِلَحَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق امنإ :لئاق لاق نإف

 ؟ةعاضرلا نم نبالا ةليلح تمرح فيكف «ةيآلا 6 ّمُكِبَلَصُ

 مألاو .ةعاضرلا نم تخألاو ّمألا نيب هللا عمج نم تفصو امب :ليق

 ام عاضرلا نم مرجي» :لاق لك يبلا ّنأب مث ءميرحتلا يف بسنلا نم تخألاو

 ُلِيَتْلَحَو ) :تلزنأ ّميِف ملعت لهف لئاق لاق نإف .ثيدحلا « بسنلا نم مرحي

 )١( /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 239 و 78/ص ءال /ج «مألاو 167 /ص .ه /ج .مألا رظناو ١
 .تباث نب ديز نع هاورو :لاقف هتياهن يفو ء.187” /ص

 .ل0و"9/ص ."/ج «بلطملا دبع .د /قيقحن مألا رظناو 2,36 /ص « ه /ج مألا قفز

 مكيانتأ ُلَِلَحَو ) :د هلوقو :يرهزألا لوق /يعفاشلا ظافلا بيرغ يف رهازلا يف ءاج ()

 مهضعبو .مهضعب لوق يف هَلَحُم ىنعمب :ةليلحو «ةيآلا [7* :ءاسنلا] 4 َمُكِبَلْصأ ْنِي َنيِذّلأ

 .117/ص «رهازلا رظنا .اهليلح ُلاَحُت اهنأل (ةليلح) تيمس :لوقي

 هال١



 ىنعم اًمأف ءاهزنأ اميف ملعأ ىلاعت هللا :ليف ؟ ( مُكِيَلْسأ ني نيل مك يآتنأ

 ءايعدألا ىعدي نأ هركذ ىلاعت هللا رمأف هاّنبت هَلْ ىنلا ناكف .ةثراح نب ديز دنع

 :لاقو .[0 :بازحألا] 4 نيددلا ىف مكُنوْخِإَف مه َدهَءآَباَء أَوُمَلَعَت مل نِإَ ( :مهئابآل

 :بازحألا] © مُكَيِلاَوَم و ) :هلوق ىلإ [4 :بازحألا] ©« ّمُكءآتَبَأ َمُكءاَيِعْدَأ َلَعَج اَمَو )

 َلَع َنوُكي ال كل اَهَكَسْجٌوَر اًرَطَو ايم دير ىَضَق اَمَلَق ) :8# هيبنل لاقو .ةيآلا ©
 .ةيآلا ["1 :بازحألا] © ّجَرَح َنيِيِمْؤُمْل رود اع ل

 ُلِبتَلَحَو ) :هلوق نوكي نأ - ملعأ ىلاعت هللاو - هبشاف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مهنومست نيذلا مكئايعدأ نود «ةيآلا « َّمُكِبَلَصُأ ْنِم َنيِذّل مكين

 مّرح امب عاضرلا نم انمرحو ."'' ءيش يف اذه نم عاضرلا نوكي الو ؛مكءانبأ

 نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي » :هنإ هي هللا لوسر لاق امبو ؛هيلع اسايق هللا

 .ثيدحلا « ةدالولا

 وُعَمَجَت نأو ) :- ىلاعتو هناحبس - هلوق يفو :هّللا همحر يعفاشلا لاق أوعمَجَت

 ىهنف «نيتخألا نيب عمجي لجرلا ناكو ,ةيآلا « َفَلَس دق اَم الإ ٍنيَْحَأْلا تري

 حكن ام حكني وأ «نيتخأ نيب هرمع يف عمجي دحأ مهنم نوكي نأ نع َكْك هللا

 ام مهيديأ يف ٌرقأ هنأ سيل .هميرحتب مهملع لبق «ةيلهاجلا يف فلس دق ام الإ هوبأ

 يذلا ةيلهاجلا حاكن ىلع ك# ىيبنلا مهّرقأ امك ؛مالسإلا لبق هنيب اوعمج دق اوناك

 ."”لاحم مالسإلا يف لحيال

 .590و791:/ص 2١ /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو )غ0(

 .1485و١181 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو (؟)

 دف



 ىلعو «ءانبألا ءاسن نم ءابآلا ىلع انمرح امو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 يتاللا هئاسن تانبو .هئاسن تاهّمأ نم لجرلا ىلعو «ءابآلا ءاسن نم ءانبألا

 .بيصأف حاكتلاب نهب لخد

 .دساف حاكنب ةباصإلا تناك نإو ءلالح مرحي انزلل مكح الف :انزلاب امأف

 ءدحلا هيف أردُيو ءرهملا هيف ذخؤيو ءبسنلا هيف تبثي هنأ لَبِق نم مرحي نأ لمتحا

 نوكي نأ ريغ نم هب مرحي نأ يلإ ُبحأَو «لالحلا مكح اذهو ؛ةدعلا هيف نوكتو
 نأ - يدنع - هل لحي مل ءاهباصأف ًادساف ًاحاكن ةأرما لجر حكن ولف .ًاحضاو
 ًاحاكن حكانلا بصي مل نإو «هنبا الو هوبأ اهحكني الو ءاهتنبا الو اهمأ حكني

 ال همكح نأ لّبِق نم ءًائيش هيف ةباصإ الب دسافلا حاكنلا هيلع مرحي مل ءًادساف

 .نيجوزلا نيب امم ءيش الو «قالط هيف قحلي الو ءقادص هيف نوكي

 :" ءاسنلا نم هنيب عمجلا مرحي ام :(اضيأ) مألا

 تريب اوُعَمْجَت نأو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا 4 ِنْيَتَحَأْلآ

 .كلم ءطو الو «حاكنب ًادبأ نيتخأ نيب عمجي الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ."' ددعلا الإ هلثم ءامإلا نم مْرَح .عاضرلاو بسنلاب رئارحلا نم مرح ام لكو
 حاكنف ءاهتخأ حكن مث ةأرما حكن اذإف ءليبسب عاضرلاو بسنلا نم سيل ددعلاو

 قّرفيو ءاهب لخدي مل وأ ءاهب لخد ءاوسو «تباث ىلوألا حاكنو «لطاب ةرخآلا

 .ةرخآلا نيبو هنيب

 :لاق عيبرلا انربخأ

 "/ةحفصلا يف درو امو 16١. /ةحفصلا نم ذوخأم صنلاو ”و١15 /ص .ه/ج .مألا )١(

 .0هو" 89 /ص تلج «بلطملا دبع د /قيقحت مألا رظناو ءاهانعم

 .عبرأب رئارحلا ددح امك ءامإلا ددع ددحي مل يأ قرف

 هال؟



 ءجرعألا نع ءدانّرلا يبأ نع كلام انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 ءاهتمعو ةأرملا نيب ب لجرلا عمجي ال» :لاق هلم هللا لوسر ّنأ .ه# ةريره يبأ نع

 . ثيدحلا 2 اهتلاخو ةأرملا نيب الو

 9 ( ةَكْمَمَيُأَتْكَلَم امال ِءآَسْيلا َنِم تَئَصَحُمْلاَو ) : و هللا لاق
 ينضح

 ا” ءاسنلا نم هنيب عمجلا مرحي ام :مألا

 اَم الإ ِءآَسِيلآ َنِم ْتَتَصَحُمْلاَو ) :َكك هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 «عنملا ناصحإلا نأ هُعاَمِحَف ؛عماج مسا :تانصح او «ةيآلا 6 َْمكْمَمَيَأ ْتكَلَم

 ؛ةيرحلاب رئارحلا ىلع عقي عنملاو .سبحلاب عنملا :اهنم ةفلتخم بابسأب نوكي عنملاو

 ةمألا نيصحت كرت ْنأب ؛تملع اميف اوفلتخي مل ملعلا لهأ نأب انللدتساف «جاوزألا

 مهملعأ مل ينألو ؛كلم الو حاكنب امهنم ٍةدحاو ةباصإ مّرحي ال سبحلاب ةرحلاو

 .ةيآلاب امهدصق دوصقملاب اتسيل نيتاه نأ ىلع .ءاوس

 دصق امْنِإ هلأ نّيبف «رئارحلا انهاه ناصحإلاب دري مل هنأ ىلع لدت ةيآلاو

 تاوذ نأ ملعلا لهأ عامجإو .باتكلا لد مث «جاوزألا تاوذ دصق :ةيآلاب

 رظنا ءىرخأ قرطو تاياور ةدعب درو دقو «يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور حيحص ثيدحلا كلل

 6, /مقرب 20 و ”4 /ص ١" /ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش

 كل هلل تنك م ُكشتنأ تكلم ام الإ سلا ني تصحو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 0 ٌنهْتِم -هب َمْعَتْمَتْسَأ اَمَق ”تيِحِفَسُم ريغ َنييِصْخُم مُكِلوْمَأَب اوُهَتَْت نأ ْمُكِلَد َءآَرَو ام مُكَل ّلِحأَو

 اًميِلَع َناك هلا نإ ةَضيرَمْلأ ِدْعَب ْنِم هب مُثْيَضَرَت اًميف َمُكَيَلَع حاج الو ةَضيرف رُهَروُجَأ ٌنَهوُناَت
 .[؟4 :ءاسنلا] ©« اًميكَح

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2385 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2.16١ /ص .ه/ج مألا قفرفإ

 .5941و140 /ص 3 /ج «بلطملا
 مال:



 نهجاوزأ نهقرافي ىتح نهجاوزأ ريغ ىلع تامرحم ءامإلاو رئارحلا نم جاوزألا

 :(' ايابسلا ف فالخلا :(اضيأ) مألا

 :كك هللا لوق يف هيلإ تبهذ ام سانلا ضعبل تركذ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 الو هب لوقي لزي ملو .تلق امك اذه :لاقف قيآلا « َمُكْمَمْيُأ َتْكَلَم اَم الإ )

 :لاق ؟وه امو :تلق !ءيش يف هنم كفلاخن انأ ريغ .حضاولا ريسفتلا اذه هرسفي

 جوز تاذ - باصتو ؛ةضيحب أربتست اهجوز لبق نوملسملا اهيبسي ةأرملا يف لوقن

 ءاسنو .قلطصملا ىنب ءاسن ك# ىبنلا ىّبس :هل تلقف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءعضت ىتح لماح أطوت لأ ؛مهيف هتّنس تناكف هريغو ,ساطوأو ءنيئُحِب نزاوه

 ينب نم ًالاجر رسأ دقو .ةضيح ةضيحب َنأرَتسُي نأ رمأو ءضيحت ىتح لئاح الو

 ىلع انللدتساف ءاهريغ الو جوز تاذ نع لأس هانملع امف .نزاوهو قلطصملا

 اذإ اهجوز نم اهتمصع عطقي ءابسلا نكي مل نإ ةيبسملاو ,ةمصعلل عطق ءاّبسلا نأ

 نأ يغبني الو ملاعل زوجي الو ءاهعم ّبْسُي مل ول اهتمصع عطقي مل ءاهعم يبس
 ءاهريغ الو جوز تاذ نع كلي هللا لوسر لاسي مل ذإ ؛ةّئسلا ةلالدب هيلع لكشي

 عضو دعب نهئطوب نذأو .لمحلاب جاوزأ تاوذ نهيف نأ - هلق - ملع دقو

 ."” ةمصعلل عطق ءاّبّسلا نأ ءنهعم نهجاوزأ نم ٌريمأ دقو «لمحلا

 )١( /ص .5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .١195/ص قباسلا عجرملا 597.

 ءابسلا نأ :انللدتساف ريدفت ىلع اهليوأت نكميو «نإ ةزمه رسكب ...ءابسلا نإ :حصألا لعلو ةهز

 -... .ملعأ هللاو

 هاله



 :لاق ينزملا انثدح :لاق ''' يواحطلا انربخأ

 نع ءاذحلا دلاخ نع «ثّدحي يفقثلا تعمسو :لاق هللا همحر يعفاشلا انثدح

 ام الإ ِءآَسِْيلآ َنِم ٌتَنَصْخُمْلاَو ) :- كبي - هللا لوق يف ه# دوعسم نبا نع «ةبالق يبأ

 000 نيبسُي نأ لبق جاوزأ نه ناك ايابس :لاق «ةيآلا ( ْمكْفَمْنُأ تكلم

 ( اهجوز عم ىبست ةأرملا :(اضيأ) مألا

 ٌتَنصَخُْمْلاَو ) :َكِبَك هللا لوق نأ ه4 دوعسم نبا ركذ دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يتاللا جاوزألا تاوذ «ةيآلا [؟4 :ءاسنلا] 6 ْمُكْفَمَيُأ ْتَكَلَم ام الإ ٍءآَسْيِلآ َنِم

 ةمصعلا عطق نم رثكأب «ةيرحلا دعب ""نهؤاميتسا نكي ملو ءيسلاب نهومتكلم
 وأ .دعب وأ ءنهجاوزأ لبق وأ ء.نهجاوزأ عم نزيمأ ءاوسو ءنهجاوزأ نيبو نهنيب

 نك يذلا ءابسلاب ناك ام الإ ةمصعلا عقت ال ءبرحلا راد وأ ؛مالسإلا راد يف نك

 هانملع امف ءنزاوه نم ًالاجر لِي هللا لوسر ىبس دقو «ةيرحلا دعب تايمأتسم هب

 ولو ءاوّبسي مل وأ ,نهدعب وأ :نولبق وأ ,نهعم اوبسا «تايبسملا جاوز نع لأس

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ - ّنهنع لأسل ىنعم نهجاوزأ يف ناك

 :( (قادصلا) باتك :(ًاضيأ) مألا

 ئطاولا حكانلا ىلع ّنأ َكْيَو هللا باتك يف ًانّيب ناكف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نيتؤُيو ءنهلهأ نذإب نحكتُي نأ ءامإلا يف هللا ضرفف .تركذ امل ءًاقادص

 نِهوُناَعَف ّنِتِم يب َمُدَعْمَتْسَأ مق ) :ىلاعت هلوقبو ءقادصلا :رجألاو ,نهروجأ
 م و

 .ةيآلا « هرج

 5٠0. /مقر ثيدح 9 /ص «ةروثأملا نئسلا )١(
 .151/ص 20 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 017١ /ص «4 /ج ألا قفز

 .تاقرتسم ءامإ نهلعج :يأ (9)

 .167”/ص ا ت/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 659 /ص 0 /ج ألا قد

 هالك



 ٌنَهوُناَعَف ٌنْنِم هب ُمعَعْمَتْسَآ امه ) :ىلاعت لاقو :" هللا همحر يعفاشلا لاق
 5 ماد وم

 ىمسُن ةيبرع ةملك يهو «"' رهملاو رجألا :وه قادصلاو .قادصلا :وه رجألاو
 .ءامسأ ةدعب

 :"” اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا :(اضيأ) مألا

 مرحُيو .همرحيف هباتك يف ءىشلا َنِيَك هللا ركذي دقو * هّللا همحر يعفاشلا لاق

 سيل «ةيآلا © ْمُكِلّذ َءآَرَو ام مُكَل ٌلِحأَو ) :هلوق لثم .هريغ # هيبن ناسل ىلع رع «

 هللا لوسر لاقو «عبرأ ىلإ حاكنلا ليلحتب ىهتنا هنأل ؛ عبرأ نم رثكأ ةحابإ هيف

 قرافو ًاعبرأ كسمأ » :ةوسن رشع هدنعو ملسأو فض ةملس نب ناليغل هَ

 عبرأ ىلإ هليلحتب هللا ءاهتنا نأ كل# هيبن ناسل ىلع نابأف .ثيدحلا « نهرئاس

 عمجلا ةهج ريغ نم مّرحو «نآرقلا يف صن كلذ نكي مل نإو «عبرأ ءارو امل ٌرظح
 نعالملا ةأرماو «نآرقلاب هريغ ًاجوز حكنت ىتح ًاثالث تاقلطملا ءاسنلا بسنلاو

 .هنم ينثتسأ امل ةيافك تيمحس امم نهاوس امو «ةّئسلاب

 5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «قادصلا يف ءاج ام) ١54 /ص ءه/ج .مألا )١(

 :لاق ثيح 1٠١ /ص .يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظناو 4١١ /ص

 نإو ءرهملا اهل متأ اهب لوخدلاب عتمتسا نإف ءنهروهم :يأ [؟4 :ءاسلا] « ٌيرهَروُجَأ َنَوُناَك )

 .اهرهم فصن اهاتآ دقعلاب عتمتسا

 « ٌنبْنِم فب متعَتْمَتْسَأ اَمَق ) :ىلاعت هلوق ىنعمو 47١: و 5١9 /ص ءرهازلا باتك يف ءاج (؟)

 ضفاورلا ضعب لوأتو «ةيآلا يف ترج ىتلا ةطيرشلا ىلع نهنم متحكن امف «ةيآلا [؟4 :ءاسنلا]

 يتلا ةعتملا هنأ «ةيآلا [؟4 :ءاسنلا] 2 َروُجَأ ٌنهوُتاَف نْيْئِم فب معَتْمَتْسَأ اَمَف ) :كك هللا لوق

 .هركذ ىرج يذلا جيوزتلا دقع ىلع نهنم هب متعفتنا امف وأ .اهميرحت ىلع ملعلا لهأ عمتجا

 .١١؟/ص 25/ج «بلطملا دبع .د /قيفحت مألا رظناو ةهمو هال /ص م /ج مألا 2

 هالا/



 : 7 هيلع ىعدملاو يعدملا :(ًاضيأ) مألا

 ام مُكل َلِحْأَو مُكَيلع هَل َّبَتِك ) :هناحبس لاق مث :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام لحأ مث ءمّرح نم هللا ىَّمس دق :- رواحملا :يأ - لاقف «ةيآلا ( كِل َءآَرَو

 ةأرملا نيب لجرلا عمجي نأ سأب الف ؛مارح ءالؤه ىوس ام ّنأ معزأ الف ءنهءارو
 الو .دارفنالا ىلع لحت امهنم ةدحاو لك ْنأل !اهتلاخ نيبو اهنيبو !؟اهتمعو

 .؟امهنيب عمجلا ميرحت باتكلا يف دجأ

 هك يبنلا ْنأل مارح امهنيب عمجلاو .هل كلذ سيل :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :"” دهاشلا عم نيميلا ف فالخلا باب :(اضيأ) مألا

 ام مُكل َلِحْأَو ْمُكَيَلَع هللا َبَتِك ) :دو هللا لوقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نيب عمجُي نأ - رواحملل :باطخلا - تناو نحن انمرحف «ةيآلا ( محِلْذ َءآَرَو

 .ةّئسلاب اهتلاخو ةأرملاو ءاهتمعو ةأرملا

 :"” ءاسنلا تامرحم 4 :ةلاسرلا

 ْتَكَلَم ام الإ ِءآَسِيلآ َنِم ُتَنَّصْخُمْلَاَو ) :هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .نيينعم -' اهلبق ىتلا ةيآلاو - ةيآلا تلمتحاف «ةيآلا 6 ةُكْمَمَيَأ

 )١( /ص ءال/ج «مألا  235١/ص ا /ج «مألا يف شاقنلا ةعباتم رظناو «18/ص رظناو 2317

 .48/ص «8 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو

 «8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «87 /ص قباسلا عجرملا (؟) ص/١55.

 ) 69/تاحفصلا .665 - 055 /تارقفلا ةلاسرلا 5١١ -15١5.

 ) )4/ص ةلاسرلا رظنا ءامهضعب عم نيتيآلا ركذ يعفاشلا نأل  7٠١١.اهدعب امو
 هام



 لالح هنع تكس امو .مّرَحُم امَرْحَم ءاسنلا نم هللا ىًّمس ام نأ :امهدحأ

 اذه ناكو «ةيآلا © ْمُكِلَذ َءآَرَو ام مُكَل ّلِحأَو ) :هللا لوقبو ؛هنع تمصلاب
 .ةيآلا نم رهاظلا وه ىنعملا

 ام ناكف .؛تاهمألا ميرحت ريغ ىنعمب عمجلا ميرحت نأ ةيآلا يف ُأنّيب ناكو

 .هنع ىهت امك نيتخألا

 لك ّنأو «عمجلا مرح امنإ هلأ ىلع ليلد امهنيب عمجلا نع هيهن يف ناكو

 تانبلاو تاهّمألا نم نهاوس امو ءلصألا يف لالح دارفنالا ىلع امهنم ةدحاو

 .لصألا يف تامرحم «تالاخلاو تامعلاو

 يف هميرحت ىّمس نم ةيآلا « ُْكِلْذ َءآَرَو ام مُكَل َلِحأَو ) :هلوق ىنعم ناكو

 .حاكتلا هب لح يذلا هجولاب نهوحكني نأ ءعاضرلاب هلاح لثم يف وه نمو ءلصألا

 حكنُي نأ لحي ال تاحابملا ءاسنلا ّنِإف ؟اذه ىلع لد ام :لئاق لاق نإف

 الإ ةدحاو نهنم لت الف ,حاكنلا خسف ةسماخ حكن ولو «عبرأ نم رثكأ نهنم

 ىنعمب «ةدحاولا كلذكو «هجوب لالحلا نم ةسماخلا تناك دقو .حيحص حاكنب

 ؛حاكنلا هب ُلِحَأ يذلا هجولاب «ةيآلا « ْمُكِلد َءآَرَو ام مُكل َلِحْأَو ) :هللا لوق
 .ًاقلطم ال هب هّلحأ يذلا طرشلا ىلعو

 لكب اهتلاخ الو اهتمع حاكن هيلع مّرحُي ال ةأرملا لجرلا حاكن نوكيف
 يف نيتلخاد ةلاخلاو ةمعلا نوكتف ءلاح لكب ءاسنلا تاهّمأ هللا مرح امك «لاح

 .هب اهلحأ يذلا هجولاب لحأ نم ىنعم
 ("" تنبا تقروف اذإ ةمعلا تناك ةعبار «قراف اذإ ةأرما حاكن هل لحي امك

 .تّلح اهيخأ

 .(ةطوبرم ءاتب) ةنبا :يلاحلا يئالمإلا مسرلاو ءلصألا يف تبتك اذكه )١(
 ةها/4



 : '”(ثيداحألا ف للعلا) باب :(اضيأ) ةلاسرلا

 اَم الإ ٍءاَسِيلَآ َنِم ٌتَنَصخُمْلاَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َلِحأَو ) :لاق ّمث .مّرح نم هللا ركذو ءاهلبق ىتلاو «ةيآلا © ْمُكْمَمْيُأ ْتْكَلَم

 اهتمعو ةأرملا نيب عمجي ال» :# هللا لوسر لاقف «ةيآلا © َْكِلَد َآَرَو ام مُكَل

 .هعابتا يف ًافلاخت ملعأ ملف .ثيدحلا "'« اهتلاخو ةأرملا نيب الو

 :ناتلالد هيف تناكف

 «لاحب هللا باتكل ةفلاخم نوكت ال هللا لوسر ةّئس ّنأ ىلع ةلالد " :ىلوألا

 .ةصاخو هّماع ةئيبم اهنكلو

 نم هاور ًادحأ ملعن الف ؛دحاولا ربخ هيف اولبق مهنأ ىلع ةلالدو :ةيناثلا

 .- هي - ةريره ابأ الإ هلغ ينلا نع حصي هجو
 نم ءيشل ًافالخ كدنع ثيدحلا اذه نوكي نأ لمتحيفأ :-رواحملا - لاق

 ؟باتكلا رهاظ

 .هريغ الو كل :تلقف

ٍ 

 ركذ دقف «ةيآلا « َمُكْسْهْمَأ ْمُكَيَلَع ْتَمَرُح ) :هللا لوق ىنعم امف :لاق

 .ةيآلا ( َمِحِلْد َءآَرَو اَم مُكَل ُلِحَأَو ) :لاقو ميرحتلا

 تخألاو تنبلاو ّمألا :لثم ءلاح ّلكب مارح وه نم ميرحت رَكذ :تلق

 نم لاح لكب مّرح نم ركذو ؛تخألا تانبو خألا تانبو ةلاخلاو ةّمعلاو

 امهنم ةدحاو لك لصأ ناكو «هنيب عمجلا نم مّرَح نم ركذو ءعاضرلاو بسنلا

 )١( /تاحفصلا ,.571-570؟1/تارقفلا ةلاسرلا  2774 - 5١5/ص «ينزملا رصتخم رظناو 1446

 .عوضوملا اذه لوح ةشقانم امهيفف 26 /ص «ثيدحلا فالتخاو

 .هجيرخت قبس (؟)

 )*( .حيضوتلل ينم ميقرتلا ةيناثلاو ىلوألا
 هم



 لاحلاب :ىنعي «ةيآلا « َمُكِلذ َءآَرَو ام مُكَل َّلِحَأَو ) :لاق دارفنالا ىلع ًاحابم

 .هب اهّلحأ ىتلا

 هب لحأ ام ىنعمب «ةيآلا « َّمُكِلّذ َءآَرَو ام مُكَل ٌلِحَأَو ) :هلوق نأ ىرت الأ

 ىلع ةسماخ حاكن زوجي هنأ الو .حصي حاكن ريغب لالح ءاسنلا نم ةدحاو نأ ال

 .هنع ىهن ام.كلذ ريغ الو ءنيتخأ نيب عمج الو «عبرأ

 هللا باتك يف ناك امل :- رواحملل - هل تلقف :2'' هللا همحر يعفاشلا لاق

 حاكنلا نم هب هللا هّلحأ امب ,ةيآلا © ْمُكِلَذ َءآَرَو ام مُكَل ّلِحأَو ) :لاقف هرمأ

 ."' يبرع مالك اذهو .هجو ّلكب هحابأ هنآ ال ىباتك يف نيميلا كْلِمو

 :"” دودحلا ف هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 هنع تربخأ اميف - دمحم نب نيسحلا لاقو :لاق ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 سنوي انربخأ .«رصمب) ركب وبأ ديعس نب نايفس نب دمحم انربخأ .هباتك يف هتأرقو
 :لاق ىلعألا دبع نبا

 اَم الإ ٍءآَسْيلآ َنِم ٌتَنَصْخُمْلاَو ) :كَك هلوق يف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 َنيِصْحُم مُكِلوْمأَ اوُهَتبَت نأ ) .ءاسنلا نم جاوزألا تاوذ «ةيآلا « ْمُكُمَمَيأ تكلم

 300 ا

 .نحك اذإف :لاق ( ٌنِصَحَأ آَذِإَف از :ثئابخ ريغ فئافع (« َتريِحِضَسُم َريَغ

 .189/ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ,3577 و 7” /ص .545 /ةرقفلا ةلاسرلا )١(

 .159؟/ص ١ /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بفقانم رظناو قفز

 .47؟ 4 يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظناو 217 و١١7 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ (*)
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 5 ٍتَتْؤُملاِتنَصَحُملا حجصمَي نأ لو كدي ْعِطَمْسيمل نَمَو ) : كت هللا لاق
 َينَح ْنَمِلَكِلَذ) :هلوق ىلإ (ٍتَِمّؤُمْلا م كييف نم ةكُمَيَأْت كلم ام نِمَف

 0 ( كم َتَنَعْل
 (7 نيملسملا ءامإ عنم ف ءاج ام :مألا

 ْعِطَتْسَي ْمْل نَمَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 نِّي مُكْنَمْيُأ ْتْكَلَم ام نِمَف ِتَتِيْؤُمْلا تَئّصخُمْلا ّمِحنَي نأ ًالؤط ْمُكَدِ

 ّنأ ىلع ةلالد - ملعأ ىلاعت هللاو - ةيآلا هذه يفف «ةيآلا «ِتَتِيْؤُمْلأ ُمُكِتيَعَف

 .ةمآلا حكني نأ سأب الف كولمملا امأف .كيلامملا نود رارحألا اذهب نيبطاخملا

 ...ةمأ الو ةّرحل ًالوط دجاو ريغ هأل

 ؟كيلامملا نود مهو رارحألا ىلع اذه نأ ىلع لد ام :لئاق لاق نإف

 «لاحب ًالام كلمي ال كولمملاو ؛لاملل نوكلاملا ءلوطلل نودجاولا :ليق

 امنإ ؟لاحب ًالام كلمي ال هنأ ملعي نم الام دجي مل نإ :لاقي نأب .بطاخي آلآ هبشيو

 .هريغل ًادبأ كلمي

 ال نأب الإ .نهحاكن لصأ يف تفصو امك الإ ةمألا حاكن لحي الو :لاق

 .انزلا :تنعلاو «تنعلا فاخي نأبو .ةرحل ًالوط ةمأ قادصب ّرحلا لجرلا دجي

 نيف ِتتْؤُمْلا تنَصحُمل حححدَي نأ الو ْمُكدِم ختي مل نَمَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(
 نأإب نهوُحكنأَ ٍضْعَب ني مُكُضَْ "مكيدميإي ُمّلَعأ هلآ بتيؤملا ْمُكتَف ني مكمن كَم ام

 ّنِصْخأ آَدِإف ناَدْخَأ تمدِخَُم اكورتسسفسَسُم رج رستَصْقع فَما روج َسوُناَدَو ّنهلَمأ

 ّمُكَدِم َتتَعْلا شح ْنَمِل َكِلَذ 'ِباَّذَعْلا تري ٍتَئَصْخُمْلا ىلع امٌفَصِن فضي نلف سحب ترتتأ نَا

 .[؟6 :ءاسنلا] 6 ٌةيِحَر ٌتوُفْغ ُهّلأَو كُل ريَخ اوُريصَت نأو'١

 يف رهازلا رظناو 2188 و 187/ص «١/ج .نآرقلا ماكحأ رظناو ٠١ و 4/ص 5 /ج «مألا (؟)

 .77 /ص ,7/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 4١5 /ص «يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ
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 نإو .ةمألا حاكن هل لح ءانزلا فاخي نآو .ةّرحل ًالوط دجي الأ عمتجا اذإف
 فاخي ال وهو ةّرحل ًالوط دجي ال نوكي نأ كلذو .هل للحي مل ءامهدحأ هيف درفنا

 تنعلا فوخ يف هل صْخخُر امنإ «ةّرحل ًالوط دجي وهو تنعلا فاخي وأ ؛تنعلا

 .ةرورضلا ىلع

 مهئامإ ميرحتو باتكلا لهأ ءاسن حاكن :(اضيأ) مألا

 ىلإ « ًالّوَط ْمُكَنِم ْعِطَتْسي مل نَمَو ) :كك هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع تانمؤملا ءامإلا هللا ةحابإ يفو «ةيآلا 6 ْمُكَِم َتنَعْلا شخ ْنَمِل َكِلَذ ) :هلوق

 ميرحت ىلع -ملعأ ىلاعت هللاو - ةلالد ,تنعلا فاخو لوط دجي مل نمل ءطرش ام

 عم نيرمألا عمج نمل الإ :نللحجيال تانمؤملا ءامإلا نأ ىلعو .باتكلا لهأ ءامإ حاكن

 رفسلا يف ميمتلا حابأ امك ءطرشلا كلذب الإ للحي مل طرشب حابأ ام لك نأل ؛نهناميإ

 باتكلا لهأ ءامإ سيلو «مميتملا امهعمجي نأب الإ للحي ملف «ءاملا يف زاوعإلاو

 .ناميإلا عم نيطرشلا نم تانمؤملا ءامإلا هب لح امب نللحيف «تانمؤم

 :"”ههئامإو باتكلا لهأ رئارحو نيملسملا ءامإ حاكن ف ءاج ام :(اضيأ) مألا

 كني تنم مل ) :ىلاعتو كرابت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َتَنَعْلا ىِشَح ْنَمِل َكِلذ ) :هلوق ىلإ « ِتَيْؤُمْلَأ ِتَئَصِخُمْلا ّمِحسَي نأ ًالؤَط

 ريغ نم ةكرشم ّلحت ال :لوقن هلك اذهبف «ةيآلا 4 َمُكَل ريح اوُريْضَن نأو مكي
 ءامإلا نم الو «ةرح الإ باتكلا لهأ نم حكني نأ لحي الو ,حاكنب باتكلا لهأ
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 أوُحكنَت اَلَو ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظناو 2717 /ص ءال /ج ؛مألا رظناو .5/ص ءه /ج «مألا )١(

 .15و6١ /ص «”/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو [1؟١ :ةرقبلا] 6 َنِمْؤُي تح ِتكِرْشُمْل

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2717 /ص ال /ج «مألا رظناو «ك108و5١ا /ص .ه /ج مألا (؟)

 « َّنيِؤُي َّح تكرتشلا أوُحكَِت الو ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظناو «4 07 /ص 7 /ج ؛بلطملا
 .[؟؟١ :ةرقبلا]

 هم؟



 ال اهحكان نوكيف أعم ناطرشلا عمتجي ىتح ةملسملا ةمألا لحت الو «ةملسم الإ
 .باتكلا رهاظب هبشأ اذهو ءاهحكتي مل نإ تنعلا فاخي نوكيو .ةّرحل ًالوط دجي

 ةرحلاك يهو ؛ءسأب الف اهحكن نإو «ةيباتكلا حاكن كرت ول يلإ بحاو
 ءرمأ لكو ةذعلاو .راهظلاو .ءاليإلاو «قالطلاو .ةقفنلاو ءامل مسقلا يف ةملسملا

 اهتذع يف بنتجتو «قالطلا ةّدعو «ةافولا ةّدع هنم دتعتو «ناثراوتي ال امهنأ :ىبعي

 .فيظنتلاو ةبانجلا نم لسغلا ىلع اهربجيو - ةيبصلا كلذكو - ةدّتعملا بنتجت ام

 نإ نكلو .حاكنلا خسف ةّرحل ًالوط دجي وهو اهحكن نإف :ةملسملا ةمألا اًمأف

 ةحيحص تدقعنا ةدقعلا ْنأل ؛ حاكنلا خسفُي مل رسيأ مث ءاهحكن مث ًالوط دجي م

 .ةرحلا ةدقع تبثت :ليق دقف ةمأو ةّرح حاكن دقع ولو ءاهدعب ام اهدسفي الف

 .ًاعم ةخوسفم يه :ليق دقو

 :لاق ءاثعشلا يبأ نع ءورمع نع «ةنييع نبا انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةّرح ىلإ ًالوط دجي هلأل ؛ مويلا ءامإلا حاكن حلصيال

 :") (ةداهشلاب حاكنلاو ةالولا حاكن) باب :(اضيأ) مألا

 ِنْذِإب ٌنهوُحكنَأَف ) :ءامإلا يف ىلاعتو هناحبس لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دقع يف يلولا ةلزنم نيبت ىتلا تايآلا نم اهريغو ةيآلا -[15 :ءاسنلا] © َنهِلَهُأ

 حاكنلا

 هَ ينلا نع ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع .ةورع نع .باهش نبا نع .ءىسوم نبا

 17817٠7 /ص «5/ج «بلطملا دبع .د /قيقفحت مألا رظناو .ك25الو155/ص ه/ج ألا 2230
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 اهباصأ نإف ءأثالث ءلطاب اهحاكتف ءاهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما امّيأ» :لاق هنآ

 ."7 ثيدحلا

 .اهلضعي مل ام .هب الإ حاكنلا متي الو «ةأرملا عضب يف ًاكرش يلولل نأ ١-'"

 ةطايحب رظن لضف ىنعم وهو .ةكّلمت ىنعم اهعضب يف هكرشل دجن ال مث ١-
 ىلإ بهذ نم دمتعا ىنعملا اذه ىلعو ءاهيواسي ال نم ةأرملا لاني نأ «عضوملا

 1 ع ملعأ هّللاو - ءافكألا

 ءحاكنلا نم زوجي ال ام ىلإ ريصي نأ ىلإ ةوهشلا ةأرملا وعدت نأ لمتحجيو -'“

 اذإ ةدقعلا نأ نم نايبلا :ك# ينلا لوق ينو ءاهيف كلذ نم اهل أربأ يلولا نوكيف

 « لطاب اهحاكنف » :8 هللا لوسر لوقل :ةخسفنم يهف يلو ريغب تعقو

 هزاجأ ول زوجي الو «ةريغ حاكن ديدجتب الإ ًاقح نوكي ال لطابلاو .ثيدحلا

 ًاديدج ًادقع دقعي نأب الإ ءًاقح نكي مل ًالطاب حاكنلا دقعنا اذإ هنأل ءأدبأ يلولا

 .لطاب ريغ
 ءردو ءرهملا اهيفف ةهبشلاب تناك اذإ ةباصإلا ّنأ ىلع ةلالد ةّئسلا يفو -5

 .ًادح ركذي مل هئأل ؛ دحلا

 ."' ًاضر لعبلا ناكو «ةأرملا تيضر اذإ جّوزي نأ يلولا ىلع ّنأ اهيفو -ه
 .هيلع امم عنم ام ذخايو ناطلسلا يطعي امك .ناطلسلا ٍجَّوَز هيلع ام عنم اذإف

 »)ع لطاب اهحاكتف » : ة#هلوق دنع اهيف فقو يتلا ةياورلابو «ةياورلا هذهب حيحص ثيدحلا )غ0(

 .19و14 //مقرب ”1١-2310 /ص 27 /ج «يعلا ءافش رظنا ثالث

 .- ملعأ هللاو - ايضار لعبلا ناكو :بوصألا لعلو مألا يف تدرو اذكه ()
 همه



 :00 ةمألا ةدع :(اضيأ) مألا

 ٌّيِصْحُأ آَذإَف ) :ءامإلا يف ىلاعتو هناحبس لاقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 ةيآلا « ِباَذَعْلا رم ٍتََصخُمْلا ىلَع ام فضي ّنِيَلَعَف ةمِحفب ترتتأ نإ
 :ناّدح انزلل ناكو

 .فصنلا اهيلع لعجف .فصن هل ناكف ءدلجلا :امهدحأ

 ءانزلا دح اهنع لطبي ملو ءاهيلع لعجي ملف .فصن مجرلل نكي ملو :امهينا
 ."” رارحألا ىلع هيّدح دحأب تّدُحو

 ."” 4 هللا لوسر باحصأ نم هنع انيور امع راثآلا تضم اذهبو

 :' ”ةعيرأ انزلا دوهشو :(اضيأ) مألا

 ِتَمَّصخُمْلا ىلع ام ٌفّضِن ّنَْلَعَف ) :نصحأ نميف ءامإلا يف َكَْو هللا لاقو

 .ةيآلا ( ٍِباَذَعْلا ترم

 .اهمالسإ اهناصحإ :ملعلا لهأ نم هنع ظفحأ نم لاقف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ضعبتي الو ضغعبتي دلجلا يف باذعلا نأل ؛نيسخ تدلج ةملسملا ةمألا تنز اذإف

 كك هللا باتك يف فلتخت ال ءاسنلاو لاجرلا دودح ّنأل ؛ كلذو .دبعلا كلذكو .مجرلا يف

 الإ ٌدحلا امهيلع ماقي آلا يف نيّرحلا لثم امهو «نيملسملا ةماع الو # هيبن ةّئس الو

 .نيرحلا اذه يف نافلاخي ال «هيلع نانبثَي فارتعاب وأ ؛نيرحلا يف تفصو امك «”' ةعبرأب

 .١661و١9606 /ص «5/ج «بلطملا دبع .د / قيقحن مألا رظناو ”االو ؟١١/ص م /ج مألا قف

 .ةدلج ةئام دلجلا بزعألا ىلع انزلا دح نأل ,ةدلج نيسمح يأ (؟)
 :لاوقأ ىلع تنز اذإ ةمألا ةبوقعل ًاصخلم « 01١ /ص ء١/ج .هريسفت يف ريثك نبا ركذ («)

 .ةدعبو «ناصحإلا لبق نيس دلجت :اهدحأ

 .- هدعب - روصحم ددعب دودحم ريغ ًابيدأت برضتو «ناصحإلا دعب نيسمخ دلجت اهنأ :يناثلا

 .لاوقألا فعضأ وهو نيسمخ هدعبو. «ةئام ناصحإلا لبق دلجت اهنأ :ثلاثلا

 .ًاضيأ فيعض وهو «هدعب مجرتو نيسمح ناصحإلا لبق دلجت :عبارلا
 ."9؟ /ص ال /ج .بلطملا دبع .ذ /قيقحت مألا رظناو 2166 /ص ا /ج «مألا 2

 .دوهش ةحبرأب يأ (0)
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 :''” (ةمألا ةدع 2) باب :ينزملا رصتخم

 يف لاقف ءانزلا ّدح يف ديبعلاو رارحألا نيب هّللا قّرف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نصحلا ّرحلا ّنأ ىرت الآ «ةيآلا ©« ٍةَفِحَفِب تتَتأ ْنَِف ّيِصْخَأ آَّدِإَف ) :ءامإلا
 همكح فلّتخاف .دحاو ىنعم انزلاو .نيسمح ةمألا دلجتو .مجريف ةمألاب ينزي

 .هيلعاف لاح فالتخال

 .ةمأ هتأرما تناك نإو ءاثالث قالطلا يف هسفن مكح ّرحلل مكحي كلذكف

 .ًارح اهجوز ناك نإو .ةمأ ةّدع ةمألا ىلعو

 هضعب ىلع ةّنسلاو :هضعب ىلع باتكلا لّدي يذلا خوسنملاو خسانلا :ةلاسرلا
 ٌّنِصْخأ آَذِإَف ) :تاكولمملا يف ىلاعتو كرابت هللا لاق :هّللا همحر يمناشلا لاق

 .ةيآلا « ِباَذَعْلا رم ٍتَئَصخُمْلا لَع اًمُفّضِن ّنِيَلَعَف ةَشِحفِب تْيَتأ نإ

 لتق وه يذلا - مجرلا اناف ءضُبتي يذلا دلجلا نم الإ نوكي ال فصنلاو

 هيلع دازي الف هب ىمرُي رجح لوأ يف تومي دق موجرملا ّنأل ؛ هل فصن الف -

 .ًادبأ دودحم فصن اذهل ٍنوكي الف ؛تومي ىتح هيلع دازيف رثكأو فلأب ىمرُيو
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 ديدحت وأ ء.ببرض ددعب تقوم فالتإلاو ءسفن فالتإب ةتقوم دودحلاو

 .فورعم مجرلل فصن الو .فورعم اذه لكو ءمطق

 "« اهدلجيلف اهانز نيبتف مكدحأ ةمأ تنز اذإ » :ك# هللا لوسر لاقو

 .انزلا يف كولمملا ىلع مجر الأ يف نوملسملا فلتخي ملو «« اهمجري» :لقي ملو .,ثيدحلا

 )١( /ص ىنزملا رصتخم 7٠١و١؟7؟
 /ص ١ /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو 177-17 /تاحفصلا 741-847 /تارقفلا ةلاسرلا (؟)

 811 و
 نبا دنع ثيدحلا فارطأو 0147 /ص :.8/ج ءىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ ثيدحلا (5)

 /نملا عئادب يف يتاعاسلاو «.477 /ص «4 /ج .حتتفلا يف رجح نباو 25056 /دنسملا يف هجام

 5/ج .ءنسح يورسك ديس قيقحت يقهيبلا فينصت /راثآلاو ننسلا ةفرعم رظنا ©8
 /61١1. /مقرب 771 /ص

 همال/



 لهأ رثكأ عامجإو «ةّئسلاب ًالالدتسا اذه انلق امنإو اهمالسإ ةمألا ناصحإو

 ..ملعلا

 مو « اهدلجيلف اهانز نيبتف مكدحأ ةمأ تنز اذإ» :كع هللا لوسر لاق املو

 آَدِإَف ) :ءامإلا يف هللا لوق ّنأ ىلع انللدتسا .« ةنصحم ريغ وأ تناك ةنصحم » :لقي

 ( ٍباَذَعْلا رم ٍتنَصخُمْلا ىلع اَم ٌفِضِن نِيلَعَف ٍةَمِحَفِب يتأ ْنِإَف ٌّنِصْخَأ

 اذإ الو .- نجّوُر :يأ - حاكنلاب نيصأف نحِك اذإ ال ءنملسأ اذإ هقيآلا

 .نيصُي مل نإو نقتعأ
 عامج «معن :ليق ؟ةفلتخم ناعم ىلع ناصحإلا عقوت كارأ :لئاق لاق نإف

 .مّرحلا لوانت نم عنام نيصحتلا نود نوكي نأ :ناصحإلا

 ةَعَنَص ُهَتْملَعَو ) :هللا لاق ءنّصخ >أ عنم ام لكو «عنام تويبلا يف سبحلا كلذكو

 . ( :لاقو .ةيآلا 8٠١[ :ءايبنألا] ) ْمُكِسأَ ُُس مُكَدِصْخُشِل محل سوُبل

 2 و هبا ما 7 و
 .ةعونمم :ىنعي «ةيآلا ١4[ :رشحلا] © ٍةَنّصَحم ىَرق ىف الإ اًعيِيَج حكَنوُلِتَقُي

 ةيرحلاو حاكنلا نود «مالسإلا انهاه ناصحإلا نأ :هريغ نود عضوم يف ًاماع روكذملا

 .ناصحإلا مسا اهعمجي ىبلا ءامسألا هذهو «فافعلاو سبجلاب نيصحتلاو

 2 دودحلا يف هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 6« رْسَحِفَسُم ريغ تسَئَصْحَع ) :5 هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ثئابخ ريغ '”فئافع

 .47 4 يرهزألا /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظناو 2317و 71١ /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ )١(

 ةأرما لكو «ةنصْخُمو .ةنصْحُم يهف ةفيفع ةأرما لك :(راتخملا يف امك) هللا همحر بلعث لاق ةفإ

 «نصَح :ةدام 675 /ص طيح سوماقلا رظناو «ريغ ال حتفلاب .ةنصخم يهف هجوزتم

 .18/ص .طيسولا مجعملاو

 همم



 ىلع ام ُفِضِي ّنِيَلََع ) .- نجّوُر :يأ - نكن اذإف لاق ©« ٌنِصْخَأ آَدِإَف )
 .- بزعألا ينازلا دح فصن :يأ - جاوزألا تاوذ ريغ :(ٍِباَّذَعْلا رم ِتَنَّصخُمْل

 مكتب مكلومأ اَوَلُكََت ال أوُنَماَء يذلا اَهيأتي ) : كو هللا لاق
 ع سم كمر أ /# 00 رو

 '" ( مكي ضارت نع ةَرجت توكت نأ الإ ٍلِطَبْلا
 0 بارشلاو ماعطلا :مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 تريزنأأ اَهّبأتَي ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ٍضاَرَت نع ٌةرتي توكت نأ لإ ٍلِطَبْلاِب مُكَنْيَب مكون اَوُلُكَأَت ال أونا:
 بجاولا اهجوز نم عونم ةأرملا لام نأ هباتك يف كبك هللا نيبف .ةيآلا )» ْمُكص

 عونمم ءاهل ةكلام اًهنأل ؛ اهسفن بيطب هحابأو ءاهسفن بيطب الإ اهيلع قحلا
 .هباتك يف َكْبَك هللا ىضق امك ءاهسفن بيطب حابم ءاهكلمب

 هسفن بيطب الإ مّرحم .هب عونمم هلامف ًاكلام ناك نم لك نأ نّيب اذهو

 .لجرلاو ةأرملا نيب قرف ال ءهل هكلام ةحابإب ًاحابم نوكيف .هتحابإب

 تغلب اذإ هلام ىلع لجرلا ناطلسك ءاهلام ىلع ةأرملا ناطلس نأ نّيبو

 .دشرلا تعمج -و ضيح ا

 نأ آّلِإ ٍلِطَبْلاِب مُكَنِيَب مُكلومأ اَوُلُكَأَت ال اوُنَماَء تريزا اَهُيأتَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[؟9 :ءاسنلا] « اَميِحَر ْمُكب ناك هلأ َّنِإ َمُكَسْفنَأ اَوُلمقَت الو مدي ٍضاَرَت نع ةَرجخ تروُكت

 ٍلِطَبلاب مُكَيَب مكلَومُأ اَوُكَأَت لَو ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظناو 21 40و7 44 /ص كج ءمألا (0)

 « مُكِلَوْمأ َلِإ َمُهَوْمَأ اَكأت اَلَو ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظناو 414 :ةرقبلا] © ٍماََحأ ىلإ آَهب اوُلْدتَو

 « 1٠١ :ءاسنلا] ©« اًمْلُظ ىَسَتيْلا َلوْمَأ َنوُلُكُأَي َنيِذَلا ّنِإ ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظناو «[؟ :ءاسنلا]
 .570و 51 4 /ص 2” /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو
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 :''' ُمرَْحَيو بارشلاو ماعطلا نم ّلحي ام عامج :(اضيأ) مألا
 نم كلامل نكي مل اذإ بورشملاو لوكأملا لصأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 وأ «هباتك يف نك هللا مرح ام الإ ءلالح نييمدآلا نم هكلام هلحأ وأ «نييمدألا

 «مرحي نأ َكْبك هللا باتك يف مزل # هللا لوسر مرح ام نإف نق هلوسر ناسل ىلع

 ىتح هكلامب مرحي لصألا حابم ناك ام لك نأ يف ةجحلا امف :لئاق لاق نإف
 مُكتِنَب مُكَلَوْمأ اَوَلُكَأَت ال ) :لاق كك هللا نأ هيف ةجحلاف ؟هكلام هيف نذأي
 1 : .ةيآلا « ْمُكَدِي ٍضاَرَت نع ٌةرتَت وكت نأ الإ لطَبْلآِب

 (7 ءويبلا باتك :(اضيأ) مألا

 :لاق عيبرلا انربخأ

 مكلومأ اَوُلَكَأَت ال ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 .ةيآلا ( ْمُكَدِمٍض ارت نع ٌةرتمت تروُكت نأ لإ ٍلطَبْلاِب مكنت

 ىهن املف «"' هتحابإ ىلع َلدي امب هباتك نم عضوم ريغ يف َعيبلا هللا َركذو
 امب دارأ َكْنَك هللا نأ ىلع انللدتسا «ناعيابتملا اهب ىضارت عويب نع لي هللا لوسر

 .هناسل ىلع مّرح ام نود ك# هيبن ناسل ىلع هميرحت ىلع لدي ملام عويبلا نم لحأ
 نيعيابتملا اضرب تناك اذإ حابم اهلك عويبلا لصأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام ىنعم يف ناك امو ءاهنم # هللا لوسر ىهن ام الإ ءاعيابت اميف رمألا يزئاجلا

 كلذ قراف امو «هنع يهنملا ىنعملا يف لخاد «هنذإب مّرمحم كله هللا لوسر هنع ىهن

 .ىلاعت هللا باتك يف عيبلا ةحابإ نم انفصو امب هانحبأ

 .777/و 777 /ص ا /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 315 /ص ,37/ج ءمألا )١(
 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 75 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 0” /ص 2” /ج «مألا ()

 .5و0 /ص ؛4 /ج

 .انه امب قلعتم اهلف « :ةرقبلا] ( أويل ْمرَحَو َعيْبْلآ هلأ َلَحَأَو ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظنا ()

 6و٠



 : "7 (ضورعلا عيب) :# باب :(اضيأ) مألا

 مُكَنَيَب مكلومأ اَوْلُكَأَت ال ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ٍضارت نع ناك عيب لكف «ةيآلا « ْمُكَنِّمٍض ارت نع ٌةَرَت وكت نأ لإ ٍلِطَبْلاب
 الإ ,ك8 هللا لوسر همّرح أعيب الإ ,عويبلا عيمج يف ةدايزلا نم زئاج نيعيابتملا نم
 لكأ ام لكف «لوكأملا ىنعم يف بورشملاو «لوكاملاو .ديب ادي قرّولاو بهذلا
 نإ لثمب ًالثم الإ هفنص نم ءيشب هنم ءيشب عابي نأ زوجي الف ءاوبرشو نويمدآلا
 عيمجو قرّولاو بهذلا كلذ يف ءاوسو ديب ادي ليكف ًاليك ناك نإو ءًاتوزوم ناك

 .امهنيب عيبلا دسف اضباقتي نأ لبق اقرفت نإف ؛لوكاملا

 هلكأي ملو «مئاهبلا هتلكأ امم هلك كلذ ادع امو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لكأت ال يتلا ضورعلا لثمو ءشيشحلاو ىونلاو بضقلاو ظرقلا لثم نويمدآلا
 ىلع هضعب لضفب سأب الف ناويحلا لثمو ءاهريغو بايثلاو سيطارقلا لثم
 نم هللا لحأ ام ىنعم يف لخاد هنأل ؛ تبراقت وأ تدعابت ةئيسنو هديب أدي ءضعب

 «ضعب ىلع هضعب يف لضفلا نم كه هللا لوسر مرح ام ىنعم نم جراخو «عويبلا
 .مهيلع هلل ناوضر هدعب نم هباحصأ مث قي هلل لوسر لالحإ صن يف لخادو

 رباج نع .ريبزلا يبأ نع .ثيللا نع «ةقثلا انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ثيدحلا 0 نيدبعب ًادبع ىرتشا هناي ينلا ّنأ» :هّللا دبع نبا

 هللا يضر رمع نبا نع «عفان نع كلام انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ثيدحلا "'« ةَدّبّرلاب هيلع هنومضم ةرعبأ ةعبرأب هل ًاريعب عاب» :هّنأ امهنع

 .5-59ا//ص 24 /ج «بلطملا دبع .د /قيفحت مألا رظناو لال و 7” 5/ص 3” /ج مألا قلد

 .دبع هنأ عمسي ملو .ةرجهلا ىلع ك# هللا لوسر عيابف دبع ءاج :هصنو ىنعملاب يور ثيدحلا فرفز

 ىتح هدعب ادحأ عيابي مل مث ءنيدوسأ نيدبعب هارتشاف « ُهْعب » :8# ىينلا لاقف هديري هديس ءاجف
 دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا حيحص وهو ؛مهبم هدنس يف ثيدحلا .رح وأ وه دبعأ :هلأسي

 .0017 /مقرب 7٠" /ص "7 /ج «يعفاشلا

 يعلا ءافش رظنا وهيب يعفاشلا قيرط نم) 584 /ص 5 /ج «يقهيبلا هاور حبحص ثيدحلا قفرفز

 .061/ /مقرب لالا" / ص /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب

 ١وه



 :(' بصفلا :(ًاضيأ) مألا

 ٍلِطَبْلاِب مُكَنَيَب مُكلَومأ اَوْلَكَأَت ال ) :كْك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم ًادحأ ملعأ ملف «ةيآلا [19 :ءاسنلا] ( مكه ٍضاَرَت نع َةَرخ وكت نأ لإ

 الإ .هكلمي نأ ءاشي نأ الإ ًائيش كلمي نأ ٍدحأ ىلع نوكي ال هنأ يف فلاخ نيملسملا

 .اوبأ وأ اوؤاش «هايإ مهثّرَو نم ىلإ اوتام اذإ ءايحألا كلم لقن َكَنَك هللا نإف ثاريملا

 : "7 ءاضيبلا ضرألا ءارك :(ًاضيأ) مألا

 مكلومأ اَوُلَُكَأَت ال ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 1 ورلا لِ يبل اَمْنِإ أولا ْمُهئَأِب َكِلَذ ) :ك لاقو .ةيآلا « ٍلِطَبْلاِب مُكَنيَب

 .ةيآلا [57ه :ةرقبلا] © أويل َمَرَحَو َعيبْلآ هَل َّلَحَأَو

 نم ةلالد نوكت نأ الإ .هّلك عيبلا لالحإ ىلع نيتقلطم ناتيآلا تناكف

 للا دارأ ام ىنعم اولهجي نأ نكمي ال نيذلا نيملسملا عامجإ يف وأ .مللا لوسر

 كبك هللا نع نيبملا هنأل ؛هيف كي ينلا لوق ىلإ ريصنف «عيب نود عيب ميرحت صخت

 :نيئيش ميرحتب ك# ينلا ىلع ةلالدلا اندجوو .ًاماعو ًاصاخ هللا دارأ ام ىنعم

 لصا ىلعف اذه ىوس امو .اهّلك ةئيسنلا :رخآلاو .دقنلا يف لضافتلا :امهدحأ

 .و هللا لالحإ نم نيتيآلا

 :"' (..هيلإ ىحوأ ام عابّتا هلوسر ىلع هضرف نم هقلخت هللا نابأ ام) باب :ةلاسرلا

 اههو الإ طق ةّئس - لِي ينلا - َّنُسي ل :لاق نم مهنمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةلمُج لصأ ىلع ءاهلمعو ةالصلا ددع نييبتل هتتس تناك امك .باتكلا يف لصأ

 )١( /ج .مألا. "٠ /ص 4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 21 17/ص 17 0.
 ) )0/ص «ينزملا رصتخم رظنا 57 /ص ؛4/ج ألا  217١بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو

 .”8والا/ل /ص ءم/ج

 ) )9امهف ةرقبلا ةروس نم 2571/4 /ةيآلا ريسفت رظنا 97و97 /ص 707-705 /تارقفلا ةلاسرلا

 .ناتمزالتم
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 ال ) :لاق هللا نأل ؛ عئارشلا نم اهريغو عويبلا نم نس ام كلذكو .ةالصلا ضرف

 « ازيزلا مُرَحَو ّمِيَبْلا هلأ َلَحأَو ) :لاقو «ةيآلا « ٍلِطَبْلاِب مكحنيَب مُكَلَومُأ اَوُلُكَأَ
 .ةالصلا نيب امك هللا نع هيف نيب امنإف مّرَحو لحأ امف «ةيآلا [57© :ةرقبلا]

 .هللا ضرفب ُهّنم تتبثأف هللا ةلاسر هب هتءاج لب :لاق نم مهنمو

 يف يقلأ يذلا :ةمكحلا هّتئسو نس ام لك هعوُر يف يِقلأ :لاق نم مهنمو

 «ورمع يبأ نب ورمع نع .- يدرواردلا دمحم نبا - زيزعلا دبع انربخأ

 هلأ يعور يف ىقلأ دق نيمألا حورلا نإ» :ك# هللا لوسر لاق :لاق بلطملا نع
 .ثيدحلا ''”« بلطلا يف اولمجأف ءاهقزر يفوتست ىتح سفن تومت نل

 :"' صاخلا دارأ امنإ هّنأ ىلع ةنسلا تلد يذلا صوصنملا ضرفلا :(اضيأ) ةلاسرلا

 مكلومأ اَوُلَكْأَت آل ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 1 : درو ام قاس مث .ةيآلا « ْمُكَِي ِضاَرَت نع رمت تروُكت نأ آّلِإ ٍلِطَبْلاِب مُكَنَِب

 :( 9 (ثيداحألا #2 للعلا) باب :(اضيأ) ةلاسرلا

 مُكَنْنَب مكلومأ اَوُلُكَأَت ال ) :ىلاعت هلوقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 1 : 8 هللا لوسر مرح مث .ةيآلا © ْمُكَنِم ٍضاَرَت نَع ةرتجت توت نأ آّلِإ ٍلِطَبْلَاِ

 نل ًاسفن نإف ءبلطلا يف اولمجأو هللا اوقتا !سانلا اهيأ» :اهنم تاياور ةدعب درو ثيدحلا )١(

 اوعدو ؛لح ام اوذخ :بلطلا يف اولمجأو هللا اوقتاف ءاهنع أطبأ نإو ءاهقزر يفوتست ىتح تومت
 هححصو ؟ /ص 3 /ج .كردتسملا يف مكاحلاو 2.” / ص 3 .هجام نبا هأور « ِمْرَح ام

 .(شماهلا) 97-٠١١ /ص .ةلاسرلا رظنا ءيهذلا هقفاوو ءملسم طرش ىلع

 ١7/6 -178/ص 486 - 44١ /تارقفلا ةلاسرلا (؟)
 )*(  /ص ا /ج «عويبلا باتك / مألا رظناو ”.

 .777/ص ءاهدعب امو 545 /ةرقفلا ةلاسرلا (4)
0 



 ميرحتب نوملسملا اهمرحَف ءاهريغو ءلجأ ىلإ مهاردلاب ريناندلا اهنم ءاعويب

 .هللا باتكل ًافالخ هريغ الو اذه سيلف كل لوسرلا

 :''” ثيدحلا فالتخا ةمدقم :ينزملارصتخم

 نآرقلا خسني نأ زوجيو :- رواحملل :يأ - هل تلق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؛يل هنيبت نأ بحأف اذه اّمأ :لاق ءاهخسنت ةنس 6# هللا لوسر ثدحأ الإ ةّئسلا

 هللا خسن مث «هتّئس انمزلتف نس لك هللا لوسر نوكي نأ زاج ول تيأرأ :تلق

 ىلوألا هتّنس نأ ىلع لدت ةّئس نآرقلا عم © ينلا ثدحي الو «نآرقلاب هتنس

 لوزن لبق عويبلا نم مّرح اَم ك# هللا لوسر مّرح امنإ لاقي نأ زوجي الأ :ةخوسنم
 تروكت نأ ّلِإ ) :هلوقو «ةبآلا ( اوبر َمْرَحو َعَيَبْلآ هلأ َلَحَأو ) :ىلاعت هلوق

 !.ةيآلا ( ْمُكَِمٍِض ارَت نع هَ

 :'''...حئابذلاو ديصلا 4 - يعفاشلا - هنعرثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 ؛ هكلامب مرحي ءلصألا حابم ناك ام نأ يف ةجحلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ال ) :لاق هؤانث لج هللا "' نأ (هيلع روجحم ريغ وهو :ىنعي) .هكلام هيف نذأي ىتح

 .ةيآلا ( ْمُكَنٍِضاَرَت نَع رت توك نأ هَّلِإ لِطَبْلاِب مكتَيَب مكلومأ اَوُلُكَأَت

 انربخأ ءنسحلا يبأ نب دمحأ وبأ ىنربخأ .ظفاحلا هللا دبع وبأ '” انربخأ

 دبع نب سنوي ثعمس لاق «يبأ ينربخأ .(متاح يبأ نبا) :ىنعي نمحرلادبع

 :لوقي ىلعألا

 )١( /ص «ثيدحلا فالتخا رظناو «485 /ص «ينزملا رصتخم رظنا 0".

 /ج «نآرقلا ماكحأ (؟)  2١/ص 9.

 ملعأ هّللاو - ...هللا نأ ...ةجحلاو أدتبملل رب يهو اذكه تدرو ةرفإ -.

 ):( /ص 7 /ج «نآرقلا ماكحأ ٠١4 و 1٠١6.امهدعب امو
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 مُكَنْيَب مكلومأ اَولَكَأَت ال ) :كك هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « ْمُكَنِ ٍضارَت نع ةَرَتَج وكت نأ آّلإ لطب
 لكألا وهف ."' ماكحألا ةثالثلا هذه الإ ىنعملا اذه يف نوكي ال :لاق

 *يشو .هيف فرصتلا هل يغبني ال كك هللا نم ضرف .هلام يف ءرملا ىلع «لطابلاب

 .كل وهو يدي يف ام ْرّرَحَأ :لوقي نأ «لطابلا نمو .هبحاص هجو هب ديري هيطعي

 ("” عماجلا #2 :يعفاشلا بادآ

 مكتب مُكلاومأ ارلكَأَت اإل ) :ىلاعت هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « ْمُكَيٍضاَرَت نع هرج تروُكت نأ لإ لطلاب
 :وهف اهادع امف ماكحألا '"'ةثالثلا هذه الإ ىنعملا اذه يف نوكي ال :لاق

 .لطابلاب لكألا نم
 .٠ 85 .ءا . .

 .هسبح هل يغبني ال «ىلاعت هللا نم ضرف هلام يف ءرملا ىلع :'*' امهلوأ

 .هيلع ًاضرتفم سيل - ىلاعت هللا هجو هب ديرُي - هيطعُي ٌءيشو :امهيناث
 .هبحاص هجو هب ديري .هيطعي د ءيشو : :امهثلا

 يف ةروكذملاو عيبرلا ةياور يف ةينآلا ةثالثلا هوجولا دصقيو ىلعألا دبع نب سنوي ةياور هذه )١(
 14+ :ةرقبلا] « ٍماكَحأ ىلإ آَهي اوُلدُتَو ٍلِطَبْلاِب مُكَْيَب مكلومأ اَوكَأَت اَلَو ) :ىلاعت هلوق ريسفت
 (ماكحألا) هوجولا هذهل صخلم اهيفف يعفاشلا بادآ نم ةيلاتلا ةرقفلا رظناو ,كانه عجارتلف
 رظنا «ةيوحنلا ةدعاقلل ًافلاخم «ةثالثلا» فيرعت دروو «ناميلس نب عيبرلا ةياور نم ةئالثلا

 .ةيلاتلا ةحفصلا يف ١ /مقر شماهلا

 ."١١و ٠١" /ص ءيزارلل هبقانمو يعفاشلا بادآ ةفإ

 لأ لخدت ال 7-٠١ نم درفملا ددعلا نأل ماكحألا ةثالث :لاقي نأ ًايوحن حصألاو تدرو اذكه («)
 يف هيلإ فاضملاو فاضملا ىلع «لأ» لوخد نويفوكلا زوجوا .طقف هزييمت ىلع لخدت امنإ هيلع
 .ةرورض وأ ًاذاش كلذ نويرصبلا هدعو ةعسلا

 .(شماهحلا) 18١ /ص ء١ /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو ء"ال /ص فلج ألا (5)
 هوه



 .كل وهو ىتيب يف ام ْرْرْحَأ :لوقي نأ لطابلا نمو

 اَوَلُكَأت ال اوُكَماَء تريلا اَهُيتي ) :ىلاعت هلوق ريسفت يف :ريثك نبا ريسفت

 يالا ” ( ليتل محن مكون
 ؛لوبقلاب الإ عيبلا حصي ال هنأ :ىلع ةيآلا هذهب هللا همحر يعفاشلا ّججتحا

 ىلع '"' لدت ال دق اهئإف ."' ةاطاعملا فالخب صن يضارتلا ىلع َلدي هلأل
 نأ اوأرف .(دمحأو ةفينح وبأو كلام) كلذ ىف روهمجلا فلاخو ء.دب الو اضرلا

 ءًاعطق ٌلاحملا ضعب يف لدت لاعفألا كلذكن يضارتلا ىلع ّلدت امك لاوقألا

 سانلا هدعي اميفو «تارقحلا يف حمصي :لاق نم مهنمو «ةاطاعملا عيب امححصف

 .- ملعأ هللاو - بهذملا يققحم نم رظن طايتحا وهو عيب

 (؛' (ٍءآَسِهلا ىَلَع َوُمَّوَف ُلاَجَرلَآ ) : ك5 هللا لاق
 0 يلوب الإ حاكن ال :مألا

 هم اس سا

 © ٍءاَسِيلا ىلع تروُموَق ٌلاَجَّرلأ ) :َكك لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع نأو ءأقح اهسفن يف ةأرملا عم يلولل ّنأ نم نآرقلا يف ام نيبأ اذهو ءةيآلا

 .فورعملاب حكنت نأ تيضر اذإ اهلضعي الأ يلولا

 ه7 /ص .١/ج ءريثك نبا ريسفت )١(

 لايرب زبخ سيك ءارشك «سانلا نيب رهتشملاو ءاهرعس ديهزلا ةعلسلا نمث عفدي نأ يه :ةاطاعملا 20

 .اهيلع لجسملا اهرعسب ايلاح ةرعسملا علسلا ءارش هنمو «عئابلا عم مالك نودب هذخأيو ءالئم

 .- ملعأ هللاو - لدت ال امبر :هب اوصو «عىطاخ بيكرت «لدت ال دق :بيكرتلا اذه ('9)

 آَميَو ضْعَب ىلَع ْمُهْضْعَب هلا َلْضَف اَمِب ءاَسِيلآ ىلع توُمّوَق ُلاَجَرلَأ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا 40

 َصضْروُمُ َنوُفاَ ىتْلاو هللا ظِفَح اَمِي ٍبْيْلِل تطِفَح ُتَعيَق ُتَحِطّصلاَف "مهلومأ نم وُ
 هما نإ "اليس َنِيلع اوُهبَت الق مُكتذَطَأ إف ُموُبرْطَأَو عجاَضمْلا ىف ٌنسوُرُجْمآَو ىو
 000 :ءاسلا] © اًريبَك ايلَع تراك

 4 :ءاسلا] 6 هَل ٌنِيَفَّدَص َءآَسِيلآ اوُناَءَو ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظناو 215 /ص م/ج ألا (5)

 .7والا /ص .5/ج .بلطملا دع .د /قيقحت مألا رظناو
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 انربخأ بك هللا باتك ىنعم لثمب - ةنسلا تءاجو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نبا نع ؛ىسوم نب ناميلس نع «جيرج نبا نع «ديجلا دبعو ءديعسو .ملسم

 :لاق ك هللا لوسر ّنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع «ريبزلا نب ةورع نع ءباهش

 اهحاكنف «لطاب اهحاكنف ؛لطاب اهحاكنف ءاهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما امّيآ »

 .ثيدحلا ''' « اهجرف نم لحتسا امب قادصلا اهلف اهباصأ ّنِإف «لطاب

 ؛ ال حاكن الف اهيلو نذإ ريغب تحكت ةأرما ياف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 امب اهلثم قادص اهلف ءاهباصأ ّنإو .ثيدحلا « لطاب اهحاكتف » :لاق هلق يبلا نأل

 .كي ينلا هب ال ىضق امب ءاهنم باصأ

 (ةداهشلاب حاكنلاو ةالولا حاكن) باب :(اضيأ) مألا

 ىَلَع َتَروُمّوَف َلاَجَرلآ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ٌنهوُحكِنأَف ) :ءامإلا يف لاقو «ةيآلا (ٍضْعَب ىلع ْرُهَضْعَب هلأ َلْضَف امي ِءآَسْيلآ
 م ص

 ال نهج نم ءاَسْلا مط او ) :ىلاعت لاقو «ةيآلا « َّنهِلَهَأ ِنْذِإب

 .ةيآلا [581 :ةرقبلا] ( ٍفوُرْعلاِب مب مُبَْيَب أَوُضَرَت اَذِإ ٌنُهَجاَوْزَأ نحكي نأ ٌنهوُلْضَعَت

 كبك هللا باتك يف ةيآ نيبأ - اهلبق امو - ةيآلا هذهف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع ةلالدلا ةيآلا هذه يفو ...ءاهسفن حكنُت نأ ةرحلا ةأرملل سيل نأ ىلع ةلالد

 ' الأ يلولا ىلع نأ ىلعو «حكانلاو «ةحّكتملاو ؛يلولا اضرب متي حاكنلا ّنأ

 نم ْنأل ؛ لضع اذإ جيوزتلا ناطلسلا ىلعف ءلضعي الأ هيلع ناك اذإف ءلضعي

 لدت ةئسلاو «هيلع هؤاطعإو ءهنم هذخأي نأ هيلع زئاج ناطلسلا رمآف ءاقح عنم

 .ناطلسلا و ءايلوألا نم انفصو امو «نآرقلا هيلع لد ام ىلع

00 

 /ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظناو :ةقرط عومجمب حيحص ثيدحلاو .هجيرخت قبس )00

 حيحص وهو نيل ثيدحلا دنس يفف ٠١ /مقرلابو ءك194و ١8 /مقرب ١7-215 /ص ,؟

 5١و18 /نيمقرلاب
 :477و1477/ص .7/ج «بلطملا دع .د /قيقحت مألا رظناو 35/ص .ه /ج ألا (0)

 كا



 3 يا اينع قلاع هلل ينو ةشئاع نع «ةورع نع :باهش نبا نع هىسوم

 امب رهملا اهلف اهباصأ ّنإف ءأثالث لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكتن ةأرما امّيآ» :لاق

 ١ تيدا« هل يلو ال نم يلو نال سلا اورجتش ها نإف ءاهجرف نم لحتسا

 "” هيلع ىّعّدملاو يِعّدملا :(اضيأ) مألا

 اَمب ٍءاَسِيلأ ىلع َنوُماَوَق َلاَجَرلآ ) :كَبك لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف ميرحتلا نإ - "”اهريغو ةيآلا هذهب - :انلقف ( ضب ىلع ز ْرُهْضَعَب هللا لْضَف

 حاكتلاب وه امْنِإ - اهريغو ةيآلا هذهب - ةئس هتصخ امو :عاضرلاو بسنلا ريغ

 .امهنع هللا يضر سابع نبا لاق كلذكو «مارحلا لالحلا مرحي الو

 (9 ةتايخ الب دهعلا ضقن عامج :(ًاضيأ) مألا

 روش َنوُفاَحَح ىتْلاَو ) :كبق هللا لوق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دقع اذإ لجرلا ّنأ ًامولعم ناكف ,ةيآلا « ِعِحاَضَمْلآ ىف ْنَسوُرِجْهآَو صوُطِعَف

 ًالوقعمو «ةلالدب هنم زشنت نأ هلاب ىلع رطخي دقف ءاهري مو حاكنلا ةأرملا ىلع

 ءزوشنلا ةلالد دنع الإ هب رمؤي مل .برضلاو رجملاو ةظعلاب هرمأ اذإ هنأ ؛هدنع

 .اهيف هل حيبأ ام اهلعب نم هب زوجي امو

 )١( /مقرب 216 /ص 7 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ,حيحص وهو «هجيرخت قبس 19.

 ) )0/ص 48 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,18/ص ءا//ج «ءمألا ١,.

 .كلذ ءارو لحأ امو عاضرلاو ةرهاصملاو بسنلاب تامرحماب قلعتت يتلا تايآلا :دوصقملا 2م

 ):( /ص 4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2186 /ص «4 /ج .مألا 447.
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 :" هتارما ىلع لجرلا زوشن :(اضيأ) مألا
 ىلع َتوُموَق َلاَجّرلَآ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 « ءىهزوشن َنوُفاََخ ىتْلآَو ) :َكو هللا لاقو « ©« اليبَس ) :هلوق ىلإ « ٍءآَسِيلَأ

 ناكف ءزوشنلا ىلع اهلابقإو ''” ةأرملا لاغيإ يف تالالدلا ىأر اذإ لمتحي «ةيآلا

 .اهبرض هيلع تماقأ نإف ءاهرجه ًازوشن تدبأ نإف ءاهظعي نأ عضوم فوخلل
 ال نأو - هبابسأ تيؤر اذإ - هوركملا لعفلا لبق ةحابم ةظعلا ّنأ كلذو

 ؟هتآرمال فيكف .هيخأل ءرملا نم ةمّرحم ريغ ةظعلا ّنأو ءاهب رضت اهيلع اهيف ةنؤم
 عضوملا اذه ريغ يف ةمّرحم ةرجه لا نأل ؛ ةرجهلا هب لحي امب الإ نوكت ال ةرجه لاو

 ..لعفلا نايبب الإ نوكي ال برضلاو «ثالث قوف

 تالاح نأ ىلع لدت «لعفلا نايب ىلع برضلاو «ةرجه لاو «ةظعلا يف ةيآلاف

 «ةفلتخم برضلاو .ةرجهلاو ,ةظعلا نم :بقاعتو هيف بتاعت ام فالتخا يف ةأرملا

 .تفصو ام الإ اهانعم هبشي الف تفلتخا اذإف

 اذإ : « سهم َنوُفاََت ىِتْلآَو ) :هلوق لمتحي دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .برضلاو ةرجهلاو ةظعلا عمج مكل نوكي نأ ءزوشنلا يف نهتجاحل متفخف نزشن

 هلأل ؛ اهبرض الو اهترجه اهجوزل نكي مل ءزوشنلا نع زشانلا تعجر اذإو
 .هب هل احيبأ يذلا ىنعملا تلياز دقف هتلياز اذإف ءزوشنلاب هل احيبأ امنإ

 :"” نهنيب لدعلاو منسقلا عيرفت :(اضيأ) مألا

 َنوُفاَخَع ىتْلاَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نذأ اذإف «ةيآلا « ٌنَسوُبِرْضَأَو عجاَضَمْلا ىف ٌيَموُرْجْهآَو ءهوُظِعَف ضروف

 /قيقحت مألا رظناو 23١١ -8١5/ص «١2/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 21١7١ /ص .ه /ج ءمألا )١(
 .788/ص (5/ج «بلطملا دبع .د

 :ًالاغيإ لغوأ ىنعمو ءاهليواقأو ةأرملا لاعفأ يف 8١٠/ص .١/ج .نآرقلا ماكحأ يف درو (؟)
 ١١15. /ص ء.طيسولا مجعملا لْعَو :ةدام رظنا زوشنلا يف تنعمأو تبهذ

 .186 /ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «195 /ص ءرظناو 2141١ /ص .6 /ج .مألا قرف
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 هجاوزأ نم اهريغ يتأي نأ هل ًاحابم ناك ءاهزوشن فوخل عجضملا يف اهترجه يف

 .اهلثم ناك اميفو «لاحلا كلت يف

 اهلهأ اهعنم وأ ءاهسفنب تعنتما اذإ ُةَمآلا اذكهو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 وأ «هنذإب اهلهأ اهب رفاس اذإ كلذكو .هيلإ دوعت ىتح امل مْسَق الو ةقفن الف ءهنم

 ...اهل .ملسق الو ةقفن الف هنذإ ريغ

 27 لجرلا ىلع ةارملازوشن :(ًاضيأ) مألا

 ىلع َنوُموَق َلاَجَرلَأ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ضحي هلل 0” ب

 .ةيآلا « البيس ) :هلوق ىلإ (ضْنَب َلَع ُهَضْعَب . هللا لضف اًمب ٍءاآَسْيِلأ

 نع ءرمع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ؛يرهزلا نع :ةنبع نبا انربخأ
 «« هللا ءامإ اوبرضت ال » :كي هللا لوسر لاق :لاق بابذ ىبأ نب هللا دبع نب سايإ

 ىلع ءاسنلا "” َرِيْذ هللا لوسر اي :لاقف ف باطخلا نب رمع هاتأف :لاق

 نيكتشي نهلك ريثك ءاسن دمحم لآب فاطأف ,نهبرض يف نذأق ,نهجاوزأ

 نهّلك ةأرما نوعبس دمحم لآب ةليللا فاطأ دقل » :© يننلا لاقف ,نهجاوزأ

 .ثيدحلا "0 مكرايخ كئلوأ نودجت الو .نهجاوزأ نيكتشي

 يف هنذإ مث ءءاسنلا برض نع نه ينلا يهن يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 رايتخا ىلع هنع ىهن #7 نوكي نأ هبشي « مكرايخ برضي نل» :هلوقو ءنهبرض
 :هلوقل ءاوبرضي آلآ مهل راتخاو «قحلا يف برضلا مهل ًاحابم ْنأب هيف نذأو «يهنلا

 .ثيدحلا « مكرايخ برضي نل»

 .د /قيقحت مألا رظناو «187/ص «ينزملا رصتخم رظناو 2144 و 198 /ص ءهر/ج «مألا )١(
 .59-155؟ /ص .30/ج «بلطملادبع

 مجعملا رظناو .005/ص «طيحملا سوماقلا رظنا .نهجاوزأ ىلع نآرتجاو نزشن يأ :َرْيْذ (؟)

 47١. /ص .يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظناو .08”2/ص طيسولا

 قيقحتب يعلا ءافش رظنا «مهرايخ كئلوأ نودجت الو) :ظفلب هرخآ دروو حيحص ثيدحلا (0)
 .48 /مقرب 65 /ص 3 «يعفاشلا دنسم
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 .نهبرضب اهلوزن دعب مهل نذأ مث ,نهبرضب ةيآلا لوزن لبق نوكي نأ لمتحيو

 ةلالد « مكرايخ برضي نل» :- ني - هلوق يفو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .كلذ هبشأ امو هيلع اهناسل طاسبنا يف هتأرما برضي الأ لجرلل ُبحنف هللا

 :ىلاعت هلوق يف - ملعأ هللاو - تعمس ام هبشأو : هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :تناك اذإف «لئالد زوشنلا فوخل ّنأ «ةيآلا ©« ىرهزوشف َنوُفاَحَخ ىتْلاَو )

 .لعف وأ لوقب ًازوشن نرهظاف نججل نإف «ةحابم ةظعلا ّنأل :(« .  هوُظِعَف ) ١-00

 ١- ) كلذ ىلع كلذب نمقأ نإف :« عِجاَضَمْل ىف ٌنَهوُرِجَهَأَو '".

 يهنم وهو عجضملا يف ةرجه زوجي ال هنأ نيب كلذو :« نهوُبِرْضَآَو 7 -*

 .امه وأ ءلعف وأ لوقب الإ برضا الو .هنع

 .نزشن اذإ :(« ىصهَزوُشُم َنوُفاَخَخ ) :يف لمتحيو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 الو .برضلاو ةرجهلاو ةظعلا نهيلع اوعمجت نأ هب تايصاع ّنكف زوشنلا َنبأَف

 ةرجه 5 اهب زواجي الو .زوشنلا نع عجرت ىتح عجضملا قف اهرجهيو

 .عجضملا يف ةرجه لا حابأ امّئإ كنك هللا نأل ؛"' ًاثالث مالكلا

 زواجي نأ 5 لوسر ىهنو «مالك ةرجه ريغب نوكت عجضملا يف ةرجه لاو

 .ًاثالث مالكلا يف ةرجهلاب

 .ةميركلا ةيآلا هتركذ امك زوشنلا ةحجلاعم تاجرد عم ًاقفاوتو حاضيإلا ةدايزل يلبق نمو؟و١ ميقرتلا )١(

 نإ نهنإف .نهعم مونلا :يأ .ةيآلا 6 ْعِجاَضَمْل ىف ٌنِهوُرِجَهَأَو 00 هلوقو :يرهزألا لاقو (0)

 47١. /ص «رهازلا ,عجاضملا يف نارجملا نهيلع قش نهجاوزأ نيبحي نك
 .ثيدحلا - ثالث قوف هيخألل ملسملا رجه نع يهنلاب دراولا ثيدحلل «مايأ ةثالث يأ (6)

 5ع



 .اهزوشن نايب ريغب ًاعجضم رجهي الو ءبرضي نأ دحأل زوجي الو
 نم ةعنتمملل مْسسَق ال نأ نم هيلإ انبهذ ام لصأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءاهعجضم ةرجه حابأ ىلاعتو كرابت هللا ْنأل ؛ ةعنتمم تناك ام ةقفن الو ءاهجوز

 الو ءاهترجه لحت مل زوشنلا تكرت ىتمو ءزوشن عانتمالاو .زوشنلا يف اهبرضو
 .زوشنلا لبق تناك امك ءاهقح ىلع تراصو اهبرض

 يف هيلع اهل امم انركذ ام وهو «ةيآلا « ٍفوُرْعَمْلاِب ٌنهوُرِشاَعَو ) :ىلاعت هلوق يفو

 .هبحاص ىلع امهنم دحاو ّلكلو هيلع اهل سيل ام اهيلع هلو ءاهتنؤم نم رومألا ضعب

 :") (ةصاخلا ربخ در نم لوق ةياكح) باب :(ًاضيأ) مألا
 صوُظِعَف روش َنوُفاَحَع ىتْلَأَو (  :قلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 نإ "اليس ّنِهَلَع أوُعبَ د الَف مُكَئْعَطَأ نإ ُهوُبرْطآَو عجاَضَمْلا ىف ٌنُموُرُجَْأَو

 .ةيآلا « اريك ايِلَع تراك هلل

 ءاهزوشن فاخي امهادحإ جوز ناكو ًادحاو ًالعف ناتآرما تلعف اذإ تيأرأ
 ةظعلا زوشنلا هب فاخي يذلا عسي :لاق ؟اهزوشن هب فاخي ال ىرخألا جوزو

 .برضلا رخآلا عسي الو .برضلا و ةرجه او

 (9 تنز اذإ ُهَتَمَآ لجرلا دح ف ءاج ام :(اضيأ) مألا

 ٌصصزوُشُم َنوُفاََغ ىتْلآَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نع اوت الف مُكتذلأ نق ّيُهوُرْطأَو عاَضَمْلا ى َنهوُرُجْهَأَو بهو
 كلم ريغ ةرح يهو هتأرما لجرلا برضي نأ ك5 هللا حابأ دقف «ةيآلا 6 ًاليبَس

 .دحب اذه سيل :لاق نيمي

 3 / قيقحت مألا قحلم رظناو الا /ص ءملعلا عامج باتك رظناو 20787 /ص الج ءمألا 2غ(

 .17و١1 /ص .8/ج «بلطملا دبع

 .؟”١1/ص ءال/ج «بلطملا دبع 3 /قيقحت مألا رظناو 203170 /ص ءا/ج مألا )ت00
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 نأ ىلوأ ددعب يذلا دحلا يف وهف ءّدحب سيل اميف كك هللا هحابأ اذإف :تلق
 هتلطبأو ءيش يف هتزجأ فيكف ءاحل ّدح ال ةبوقعلاو ؛ىدعتي ال ددعلا نآل ؛ حابي

 ."' ...هريغ يف

 :''' (هطابنتسا نحو هيف همدقتو ؛يعفاشلا هقف ىلع هب ٌلدتسي ام) باب: :يعفاشلا بقانم

 انربخأ :لاق مصألا سابعلا وبأ انثدح :لاق ورمع يبأ نب ديعس وبأ انثدح

 :لاق عيبرلا

 نع هيف نهب رصق امل لاجرلا ةأرملا ةمامإ زوجت ال :لاق يعفاشلا انثدح

 :لاقو «ةيآلا « ٍءآَسِيلَأ ىلع تروُموَف َلاَجّرلَأ ) :لاق هؤانث لج هللا ْنإف ءلاجرلا

 هب موقي ام ةالصلا تناك اًملف «ةيآلا [71 :ةرقبلا] 6 ٌةَجَّرَد ٌّنِييَلَع ٍلاَجَرلِلَو (

 .اهِمّيَق ىلع ةمّيق ُمُيقلا اهيلع ىتلا ةأرملا نوكت نأ زجي مل ؛مومأملا ىلع مامإلا

 نم ىلع لضفلا ةجرد امل نوكي نأ زجي مل لضف ةجرد ةمامإلا تناك الو

 .ةجرد اهيلع هل هللا لعج

 ؛ لاجرلا فلخ ةرخأتم نوكت نأ مالسإلا مث كني ينلا ةنس نم تناك املو

 .مهيديأ نيب ةمدقتم نوكت نأ زجي م

 ا" ( اًمبِيَب قاقش ٌْمَثْفِح ْنِإَو ) : كه هللا لاق
 .© هتارما نم نخأي نأ لجرلل هب لحي يذلا هجولا :مألا

 - اهنم ًاضيأ ذخألا - جوزلل - هل نكي ملو :هللا هحر يعفاشلا لاق

 اَميِف اًمِييَلَع َحاَُج الق ) :دك هلوقل هنم ةيدفلا بلطي نأ عمجي ىتح - ةجوزلا

 .1750و 178 /ص ءعوضوملا اذه لوح ةيفاو ةشقانم ىرت قباسلا عجرملا رظنا (1)

 .709و708/ص ء١ /ج .يقهيبلل / يعفاشلا بقانم (؟)

 نإ اَهلْهأ نم اَمْكَحَو -دِلهَأ ْنِم اَمْكَح اوُدَعَبأَ اَمهَيَب َقاَفِس ْرُبْفِح ْنِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 .[6 ءاسنلا] © اريح اًميِلَع ناكها نإ اَمهبَ هلأ ٍقِفَوُي اَحدَلْصإ آَديرُي
 .؟ 97” /ص 25 /ج «بلطملا دع 5 /قيقحت مألا رظناو :2.1١5 /ص 6/ج «مألا قفز

 ا



 نأل ؛ اهسفن نم هيطعت «ًٌءيش هنم اهؤادتفاو «ةيآلا [179 :ةرقبلا] ©« يب ْتَدَْفَأ

 فلاخت يتلا لاحلا هذه تناكف «ةيآلا « اَمهَيَب َقاَقِش رفح ْنِإَو ) :لوقي كك هللا

 «ةءاسإلا اهيف نايعادتي يتلا لاحلاو ءرهملا ةأرملا اهيف لذبت مل يتلا يهو ءلاحلا هذه

 .اهنم اًهنأ ةأرملا رقت ال

 : نيجوزلا نيب قاقشلا :(اضيأ) مألا

 « اَمِبّيَب قاقش ْرْثْفِح ّْنِإَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ُهَرَمَأ هاغلب اذإ يذلا قاقشلا فوخ نم - دارأ ام ىنعمب ملعأ هللا - :لاق «ةيآلا

 مع امف :ةيآلا رهاظ هبشي يذلاو ؛ اهلهأ نم ًامكحو هلهأ نم ًامكح ثعبي نأ

 يف نذأ كبك هللا تدجو ينأ كلذو «ةيآلا امهالاح هيف هبتشي ىتح أعم نيجوزلا

 ةأرملا زوشن يف نذأو «كلذ لف هللا لوسر ْنسو ءاحلطصي نأ لجرلا زوشن

 كلذ ّنأ ةّئنسلا تّلدو «علخلاب هللا دودح اميقي الأ امهفوخ يف نأو ءبرمغلاب

 جوز لادبتسا دارأ اذإ ءأئيش ىطعأ امم لجرلا ذخأي نأ رظحو «ةأرملا نم اضرب

 نأ ىلع كلذ لد «نيمكحلاب هنيب قاقشلا انفخ نميف رمأ املف ءجوز ناكم

 نأ جاوزألا ةيابإب امهفرعي يذلا ناكو ءامهريغ جاوزألا مكح ريغ امهمكح

 ةيدأت ةأرملا الو «ةقرفلا الو حفصلا لجرلا لعفي الف «قاقشلا يف امهالاح هبتشي

 ءاهلهأ نم ًامكحو ءهلهأ نم ًامكح ثعب اذكه ناك اذإف ....ةيدفلا الو قحلا

 نأب ناجوزلا امهلكويو ءنيجوزلا اضربو «نينمومأم الإ نامكاحلا ثعبي الو

 .كلذ ايأر اذإ اقرفي وأ اعمجي

 :لاق عيبرلا انربخأ

 ماكحأ رظناو 2470 /ص ينزملا رصتخم رظناو 7١21و ١١0 ١١59 /ص فرج مألا )١(

 « 5/ج «بلطملا دع .د /قيقحت مألا رظناو ««شماهلاو نتملا) ١١١ - *7١7 /ص ١ /ج ءنآرقلا

 798-751 /ص
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 نب دمحم نع .بويأ نع .يفقثلا انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 اَبَِيَب قاقش ٌمثفِح ْنِإَو ) :ةيآلا هذه يف - هذ - يلع نع دْيِبَع نع .نيريس

 له :نيمكحلل لاق مث «قيآلا « آَهِلَهَأ ْنّم اَمَكَحَو ىِلْهُأ ْنِّم اَمَكَح اوَُعَبَف

 ءاقرفت نأ امتيأر نإو ءاعمجت نأ ءاعمجت نأ امتيأر نإ امكيلع ؟امكيلع ام نايردت

 امأ :لجرلا لاقو ءيلو هيف ىلع امب هللا باتكب تيضر :ةأرملا تلاق ءاقرفت نأ

 .ثيدحلا .هب تّرقأ يذلا لثمب رقت ىتح هللاو تبذك :ه# يلع لاقف ءالف ةقرفلا

 سيل نأ نم ء.تفصو ام ىلع لدي ه# يلع لوقف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نيمكحلا نأ ىلعو ءامهمكحب لجرلاو ةأرملا اضر نود نيمكح ثعبي نأ مكاحلل

 .ةقرفلاو عمجلاب امهنيب رظنلاب «ةأرملاو لجرلل ناليكو امه امنإ
 ىلوألا نكت ملو ءنيمكحلل اداع قاقشلا داع ولو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .نيمكحلا يف دحاو رثكأو نيترمو ةرم دعب امهنأش ْنِإِف «ةيناثلا نم ىلؤأ

 )١( نيمكحلا :(اضيأ) مألا

 اوثعَبأَف اَبِْيَب قاقش رفح َنِإَو ) :َكك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 امأف - دارأ ام ىنعمب ملعأ هللاو - ةيآلا 6 آَهِلَهَأ ْنّي امَكَحَو ءلْهَأ نم م امَكَح

 ىلع امهنم دحاو لك يعدي نأ نيجوزلا نيب قاقشلا فوخ ْنِإف «ةيآلا رهاظ

 الو هب ىضري ام ءاطعإب هبحاصل امهنم دحاو بيطي الو .قحلا عنم هبحاص

 ديو هللا نأ كلذو «قاقشلاب مايقلا كرت الو .حلص الو «ةقرفب امهنيب ام عطقني

 اذإف .حلصلاب لجرلا زوشنلو .ءبرضلاو «ةرجهلاو «ةظعلاب ةأرملا زوشن يف نذأ
 جوزلا دارأ اذإ ىهنو .هب تدتفا اميف امهيلع حانج الف هللا دودح اميقي الأ افاخ

 .ًائيش اهاتآ امم ذخأي نأ ءجوز ناكم جوز لادبتسا

 «نآرقلا ماكحأ رظناو «4 07 /ص دنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 2150 و 194 /ص فرج مألا (0)

 .410و 494 /ص 7 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ««شماهلاا 7٠١ /ص ء١/ج
 0 كك



 .مكاحلا ىلإ امهقاقش فوخملا ناجوزلا عفترا اذإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لقعلاو ةعانقلا لهأ نم ءاهلهأ نم ًامكحو .هلهأ نم ًامكح ثعبي نأ هيلع قحف

 ايأر نإ ناقرفي امهرمأي نأ هل سيلو ءاردق نإ امهنيب احلصيو ءامهرمأ افشكيل

 امن كك هللا نأ كلذو ....اهنذإب الإ ةأرملا لام نم ايطعُي الو '' جوزلا رماب الإ

 مامإلل راتخأو ءاقيرفت ركذي ملو « آَمِيَب هَل ٍقَِوُي اَحدَلَصِإ آَديِرُي نإ ) :امهلآ ركذ
 نإ ؛جوزلا امهلكويف ءأعم امهالكويو نيمكحلاب ايضارتي نأ نيجوزلا لأسي نأ

 اريتخا نإ .هذخأ ريغ وأ .ءيش ذخأ نم ايأر ام ىلع اقرف ءامهنيب اقرفي نأ ايأر

 ...هنع ةأرملا نم ايلوت

 .ةقباسلا ةرقفلا يف روكذملا هذ يلع ثيدح ركذ مث

 نولوقت ام أوُمّلَعَت تح ئركس َمْثنَأَو ةولّصلا أوبرقت ال ) : كب هللا لاق سا # مد ادع ع2 0 هدسو ىلع عرب روي د مسحت بج 8

 سَبْعَ يح ايس ىرياَع الإ انج اَلَو
|24 

( 
 :"  هبجوي الو لسغلا بجوي ام باب :مألا

- 

 رْشنَأَو ةوَلّصلآ اوُبَرَفَت آل ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « أوُلِسَتْعَت َقَح ٍليِيَس ىرياَع الإ اًبنُج الو َنوُلوُقَت ام أوُمَلَعَت تَح ئَركُس

 يعفاشلا يلوف نم حصألا وه ريخألا اذهو «كلذ ايأر اذإ امل نأ نم ءىضم ام فالخ اذهو )١(

 اَم اوُمَلْعَت ٌقَح ئَّرَكُس رَْأَو ةولّصلأ اوُبَرَفَت ال أوُنماَع َنيِذْلأ اًيأتَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)
 هم ٌس م سد # جد هك هل نع مك م ص اك © 0 عم مر 2 -ِ سين بر م

 ني مكنم دحأ َءاَج وأ رفس ىلع وأ ىضرم متدك نإَو اولستغت ىتح ليبس ىرياع الإ اًبْنُج اَلَو َنوُلوُقَت

 ناك هللا ّنِإ ْمُكيِدِنَأَو ْمكِهوُجُوي وُحَسْمََف ايَط [َديِعَص ْأوُمُميَتَف آم أوُدَت ملف ءآَسِلآ ٌمْسَسَل ْرَأ طباَْل

 .[4 :ءاسنلا] 6 اًروُفَغ اًوْفَع

 رظناو :495/ص «ثيدحلا فالتخا باتك - ينزملا رصتخم رظناو ءالو#””/ص ء١/ج «مألا ()

 .81-ا/4/ص 27 /ج ..بلطملا دبع .د /قيقحت مألا

 ملا



 ْنأ ءبرعلا ناسل يف ًافورعم ناكف «ةبانجلا نم لسغلا كبك هللا بجوأف
 ءانزلا دح يف كلذ كلذكو «قفاد ءام عامجلا عم نكي مل نإو ءعامجلا :ةبانجلا

 هلأ لَقَع «ةنالف نم بنجأ ًانالف نب بطوخ نم لكو .هريغو رهملا باجيإو

 .ًافرتقم نكي مل نإو ءاهباصأ

 .لزني مل هلآ ديري :هّللا همحر عيبرلا لاق

 هجرف بيغي ىتح ةأرملا نم لجرلا يضفي نأ :ةبانجلا نأ ىلع ةّنسلا تّلدو

 .ًاعامج نكي مل نإو «قفادلا ءاملا يمري نأ وأ .هتفشح يراوي نأ ىلإ ءاهجرف يف

 .ناعدج نب ديز نب يلع نع «ةنييع نبا انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نع اهنع هللا يضر ةشئاع لأس يرعشألا ىسوم ابأ نأ .بيسملا نب ديعس نع

 ىقتلا اذإ» :6# لوسرلا لاق :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقف ؟نيناتخلا ءاقتلا

 .ثيدحلا '''( لسغلا بجو دقف - ناتخلا ناتخلا سم وأ - ناناتخلا

 نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع كلام انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلإ ةحلط يبأ ةأرما ميلس مأ تءاج :تلاق ةملس مأ نع ؛ةملس يبأ تنب بيز

 ةأرملا ىلع له «قحلا نم ييحتسي ال هللا نإ هللا لوسر اي :تلاقف # هللا لوسر

 .ثيدحلا "”« ءاملا تأ ر يه اذإ معن» :لاقف ؟تملتحا يه اذإ لسغ نم

 :" ' (اهيلع امهيشمو ضرألا ىلع كرشملاو بنجلا ٌرمم) باب :(ًاضيأ) مألا

 ثنو ةوَلّصلأ أوُبَرَقَت آل ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © ٍليِبَّس ىرياَع لإ انج الو َنوُلوُقَت اَم أوُمَلَعَت ٌقَح ئَركُس

 نم ١47 /مقر ةنسلا حرش يف يوغبلا هححص دقو ءحيحص وهو ,«فيعض هدنس ثيدحلا )١(

 1١7. /مقرب 21١7 /ص .١/ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا يعفاشلا قيرط

 .1177 /مقرب 21١18 /ص ء١/ج «يعلا ءافش رظنا ءننسلاو نيحيحصلا يف يور «.حبحص ثيدحلا فق

 ل” ص جا نآرقلا ماكحأ رظناو .315/ص «ينزملا رصتخم رظناو 2.01 /ص ء3/ج ألا قفرفإ

 /ص 2١ /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2359 /ص 2١ /ج .يعفاشلا بقانم رظناو

 . ١11014
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 ىرياَع لإ اًبنَج اَلَو ) :َكك هللا لوق يف نآرقلاب ملعلا لهأ ضعب لاقف

 هنأل ؛ لاق امب لاق ام هبشأ امو «ةالصلا عضاوم اوبرقت ال :لاق «ةيآلا © ٍليِبَس

 الف .دجسملا وهو ءاهعضوم يف ليبسلا روبع امنإ ءليبس روبع ةالصلا يف سيل

 لإ اًبئُج اَلَو ) :دلَك هللا لوقل ؛هيف ميقي الو رام دجسملا يف بنجلا رمي نأ سأب

 .ةيآلا © ليِبَس ىرياَع

 امهمحر كلامو «ةفينح يبأو .يعفاشلا بهذم اذه ّنأ :'''ريثك نبا ركذو

 .ءاملا مدع نإ مميتي وأ ءلستغي ىتح دجسملا يف ثكملا بنجلا ىلع مرحي هنآ هللا
 .ةقيرطب هلامعتسا ىلع ردقي مل وأ

 يبأ نب نامثع نع .دمحم نب ميهاربإ انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 يف نوتيبي اوناك .مهارسأ ءادف يف ةنيدملا اونأ نيح شيرق يكرشم ّنأ «ناميلس

 .ك# ينلا ةءارق عمسأ تنكف :ريبج لاق ءمعطم نب ريبج :مهنم - دجسملا

 ءكرشم الو ءبنج الو ءضئاح ٌرمب ضرألا سجنت الو :يعفاشلا لاق

 يف رق ضئاحلل هركأو .ةساجن نييمدألا نم ءايحألا يف سيل هنأل ؛ ةتيم الو
 .هلسجنت مل هب ترم نإو .دجسملا

 :() هلقع ىلع بولغملاو ناركسلا ةالص :(ًاضيأ) مألا

 ىَرَكُس ْرْينَأَو ةوَلّصلآ اوُبَرَقَت آل ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اهوزن ناك اميأو ءرمخلا ميرحت لبق تلزن :لاقي «ةيآلا © َنوُلوُقَت اَم اوُمَلعَت ْتَح
 هاَيإ كك هللا يهنل .هتالص زجت مل ناركس ىَّلص نمف ءهدعب وأ رمخلا ميرحت لبق

 ةرداص م١198 /ه ١407 ةعباسلا ةعبطلا 234060 /ص ١ /ج «ريثك نبا ريسفت رصتخم رظنا )١(
 .ينوباصلا يلع دمحم .د قيقحتو راصتخا (توريب) ميركلا نآرقلا راد نع

 رظناو 2151917١ /ص 701-768 /تارقفلا ةلاسرلا رظناو «.59/ص ء١/ج .مألا (؟)

 .6١؟ /ص 2 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,ةهمو هال /ص ع /ج «نآرقلا ماكحأ
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 كاسمإو ؛لمعو «لوق ةالصلا ّنأ ًالوقعم نإو ؛لوقي ام ملعي ىتح ةالصلا نع

 ىلص اذإ هيلعو ُهّلَقَع نمم هب رمأ نم الإ اذه يدؤي الو «ةفلتخم عضاوم يف

 يف ًايصاع ناك ؛ناركس ريغ مّرحم براش ىّلص ولو ءاحص اذإ ديعي نأ ؛ناركس
 .لوقي ام لقعي نمم هنأل ؛ةالص ةداعإ هيلع نكي ملو مرحلا برش

 :"”9(لسغلا فيك) باب :(اضيأ) مألا

 ْقَح ليِبَس ىرِباَع الإ اّبْنُج لَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لبق هيف أدبي ًائيش هيف ركذي مل ءاقلطم لسغلا هللا ضرف ناكف «ةيآلا « ْاوُنَِتْعَت

 ال كلذكو هب ءاج امفيك - ملعأ هّللاو - هازجأ لسغلاب لستغملا ءاج اذإف :ءيش

 .هندب عيمج لسغب يتأي نأ الإ لسغلا يف "” ءاملا يف تقو

 ةلالد نيأف :لئاق لاق نإف .ةّئسلا تلد كلذك :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم كف ينلاو لستغت تناك اهنآ » :اهنع هللا يضر ةشئاع تكح امل :ليق ؟ةّئسلا

 تقو هيف ناك ول ,فلتخم هنم امهذخأ نأ طيحي ملعلا ناك .ثيدحلا "” دحاو ءانإ

 ام رثكأو ءامهيلع دحاو ءانإ نم ناغرفي نانثا لستغي نأ هبشأ ام .,تفصو ام ريغ

 .- عصآ ةثالث :قرفلاو - ْقَرَف اهلسغو - كي - هلسغ :اهنع هللا يضر ةشئاع تكح

 تدجو اذإف :رذ يبأل لاق # هللا لوسر نأ يورو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 - دلجلا ساسمإ الإ ءاملا نم ًاردق هل فصو هلأ ِكْحَي ملو ,كدلج هسسمأف ءاملا

 .اهنع هللا يضر ةشئاع تكح ام ةبانجلا نم لسغلا يف رايتخالاو

 .85و45 /ص 2١ /ج ؛«بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 5٠. /ص ألا )١(

 ءامل ددحم رادقم ال :انه دوصقملاو 448١ /ص «طيسولا مجعملا رظنا «لسغلل ددحم تقو يأ 0«(

 .- ملعأ هللاو- لسغلا

 يعفاشلا دنئسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور حيحص ثيدحلا (9)

 8١٠و7١1و١١1 /مقرب 216 و 1١4 /ص ء١/ج
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 0 (هتعباتمو ءوضولا ميدقت) بايب :(اضيأ) مألا

 ولو ءاش فيك لسغلاب ىتأي هلأ انبهذم لصأو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 عطق نإو ؛لستغم اذهف ,ةيآلا © اوُلِسَتْعَت مح / :لاق كك هللا نأل ؛هعطق

 هيديو ههجو لسغف قوسلاب أّضوت هلأ رمع نبا نع «عفان نع كلام انربخأ
 هيفخ ىلع حسمف ءاهيلع يلصيل دجسملا لخدف «ةزانجل يعد مث .هسأرب حسمو

 ."' اهيلع ىلص مث

 :") (مزلي الو جحلا اهيف مزلي يتلا ةدملا) باب :(اضيأ) مألا

 أوُبَرَقَت آل ) :َكك هللا لوق ىلع ًاسايق .هلماع لقعي ال ندبلا ىلع لمع '*”ىزحجي

 .هنع أزجأ ضرملاب بولغملا لقاعلا جح ولو «ةيآلا « ئَرَكُس َرّشنَأَو ةوَلّصل

 : دهاشلا عم نيميلا # فالخلا :(اضيأ) مألا

 مو ةّنس بنجلا مميت - رواحلا :ًابطاخم - تلعجو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 : ل هللا لوق امهّوأتو ءمميتلا هذ دوعسم نبا فاللخو قط رمع درب اهلطبت

 :هركذ زع هللا لوق .ءاملاب روهّطلاو .ةيآلا [5 :ةدئاملا] 4 أوُرّهْطاَف اًبْنِج َمشنُك نو )

 .معن :لاق «ةيآلا © وُلِسَتْعَت َْقَح ٍليِبَس ىرياع لإ اًبتُج اَلَو )

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو :.45 /ص .١/ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو ١*2 /ص ء٠١/ج .مألا )١(
 "5" /ص 2,3 /ج «بلطملا

 ريغل لوحتلا ناك ول امأ «ةزانجلا ىلع ةالصلا ىهو «ةجاحل ه# رمع نبا لوحت نأل :تلق (؟)
 /ص ١ /ج ؛مألا رظنا ءءوضولا فانثتسا يعفاشلا دنع بحألاف ءاضعألا تفجو «ةجاحلا
 ١/ج «يعلا ءافش رظنا «حيحص هدانسإو ءرمع نبا ىلع فوقوم ثيدحلاو ١", و .“0

 .١15و19١1 /مقرب 2157 /ص
 .801 /ص ا" /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ٠٠١ /ص .؟/ج ءمألا (6)

 .مالكلا قايس ةرورضل اهتابثا انيأرو ءواو الب مألا يف (:)
 .77وا١7 /ص 8 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .4 /ص ءال/جءمألا (5)
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 :7 (؟مميتلا فيك) باب :(اضيا) مألا

 أوُحَسِمآَف اًبَيَط اَديِعَص ْأوُمُمَيَتَق ) :َكْك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ثريوحلا يبأ نع دمحم نب ميهاربإ انربخأ .ةيآلا « َمُكيبأَو ْمُكِموُجُوي
 مميت» :ه# هللا لوسر نأ .ةّمصلا نبا نع ءجرعألا نع ؛(ةيواعم نب نمحر لادبع)

 .ثيدحلا | هيعارذو ههجو حسمف

 ىلع ءوضولا نم الدب مميتلا ناك اذإ :لوقعمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 كك هللا نأو ءامهيف هيلع ءوضولاب ىتؤي ام ىلع مميتلاب ىتؤي نأ «نيديلاو هجولا

 .لسغلاو ءوضولا ءاضعأ نم امهاوس امع مميتلا يف افع دقف امهركذ اذإ

 نوكيو «نيقفرملا ىلإ ةيعارذو ههجو مُميِي نأ الإ لجرلا مميتي نأ زوجي الو

 ناكءرثك وأ لق بارتلا هيلع رّمي مل اذه نم ًائيش كرت نإف «مميتي اميف ناقفرملا
 .ةالصلا داعأ همميتي نأ لبق ىلص نإو «همميتي نأ هيلع

 :"' (مميتُي ال هب مميتُي يذلا بارتلا) باب :(ًأضيا) مألا

 « اّيَط اَديِعَص ْاوُمْمَيَعَق ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مميتي بيط ديعص وهف .ةساجن هطلاخت مل ديعص مسا هيلع عقو امو لكو «ةيآلا

 .رابغ يذ بارت

 )١( ء؟ /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 44و ؛8/ص .1/ج ألا ص/٠١7و٠١7

 الإ مميتلا ةفص ثيداحأ نم حصي الو «نالطبلا ىلإ لصي دق لب ءًأدج فيعض ثيدحلا (0)

 حجارلاو هفقو وأ هعفر يف فلتخم وأ فيعض امهادع امو «طقف رامعو ميهج يبأ ثيدح

 و ١1١ /ص «١/ج «يعلا ءافش رظنا ءلمجم نيديلا ميهج يبأ ثيدح يف درو امو .همدع

 .1"1وأ 10 /مقرب كل

 رظناو 21١١ /ص يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظناو 050 /ص 1 /ج ألا ()

 2.١١9 /ص 3 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا
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 ٠ (ةباطتسالا) باب ءيتزلا رصتخم

 (ةاِلا مس ْوأ ) :زعو لج هللا لوقب ةسماللا يف - يعفاشلا - جتح

 نم هديب اهّسَّجو .هتأرما لجرلا ةّلْبُق :امهنع هللا يضر رمع نبا 3 قيل
 امهنع هلل يضر رمع نبا لوق ىنعم نم بيرق دوعسم نبا نعو ةسمالملا

 27 داهظلا باتك :(اضيأ) ينزملارصتخم

 ال هنأل ؛ - عقي ال :يأ - ناركسلا قالط كلذكو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 « َنوُلوُقَت ام أوُمَلْعَت ٌوَح ئَرُكْس َرْسْأَو ةولّصلآ اوُبَرفَت ال ) :ىلاعت هللا لاق «لقعي
 ىتح راهظ الو هل قالط ال كلذكو ءاهديريو اهملعي ىتح ةالص هل نكت ملف «ةيآلا

 نب رمعو «مهنع هللا يضر سابع نباو «نافع نب نامثع لوق وهو «هديريو هملعي
 .عيمج هللا مهم مهريخو دعس نب ثيلاو ديعس نب ىتيو زيزعلا دبع

 7 يناثلا نايبلا :ةلاسرلا

 ( ٍليِبَس ىرياَع الإ | اًْتُج لَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 يفو - ةراجحلاب ء ءاجنتسالا نود - ءوضولا يف نايبلا ىلع هّلل باتك ىتأف «ةيآلا

 لسْعلا لقأ نأو «ئزجي ءاضعألا لسغ لقأ نأ ىلع لدو «ةبانجلا نم لسغلا
 .لسغلا هنم نوكي امو ءءوضولا هنم نوكي ام ىلع لي ينلا لدو .ةدحاو

 « اهعم كف هللا لوسر ّنس يتلا ةصوصنملا ضئارفلا :(اضيأ) ةلاسرلا
 ىرياَع الإ ابثُج اَلَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ءوضولا نود لسغلا بنجلا ةراهط نأ ناباف «ةيآلا « أوُلِسَتْعَت َْقَح ٍليِبَس

 .01/7 /ص .طيسولا مجحعملا رظنا .رذقلا نم ءاريتسالا : :ةباطتسالا ىنعمو /ص «ينزملا رصتخم )00(

 دئسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص هدذئسو ءرمع نبال يأر هنأل فوقوم ثيدحلا )0

 .87/مقرب ل١ ١ /ص ء١ /ج .يعفاشلا

 .507 /ص «ينزملا رصتخم ()
 .59و ؟78/ص 2,8/ - 86 /تارقفلا ةلاسرلا 2

 .2١؟/ص ١٠46و 514 /ناترقفلا ةلاسرلا 2(

517" 



 لسغ «ةبانجلا نم لسغلا يف © هللا لوسر ّنسو ''' :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .لعفن نأ انببحأ كلذكف «لسغلا مث «ةالصلا ءوضوك ءوضولاو .جرفلا

 ءلسعب ءاج ام فيك هلأ يف ,ملعلا لهأ نم هنع تظفح ًافلاخم ملعأ ملو
 ملو هيف لسغلا ضرفلا نأل ؛ هريغ اوراتخا نإو .هأزجأ :غابسإلا ىلع ىتأو

 اهب بجي ىتلا ةبانجلا امو ءءوضولا هنم بجي اميف ك# هللا لوسر نسو

 .باتكلا يف ًاصوصنم كلذ ضعب نكي مل ذإ ءلسغلا

 0 (ءاملاب ةراهطلا) باب :ثيدحلا فالتخا

 َمَلَ ( _ ةراهطلا ف - ىلاعتو هناحبس لاقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هلك ءاملاب ةراهطلا نأ ىلع َلدف «ةبآلا « اًْيَط اًديِعَص اوُمّمَيَتَف آم أوُدَي

 ,7 (ةعمجلا لسغ) باب :(اضيأ) ثيدحلا فالتخا

 رّشأو ةوَلّصلأ أوُبَرفَت ال ) :هؤانث لج هللا لاقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ناكف «ةيآلا «أوُلَِتْعَت َح ليبَس ىرياع الإ انج الو َنوُلوُقَ ام أوُملعَت َهَح ئَرَكُس
 ًاليلد ةبانجلا نم لسغلاب بنجلا هللا رمأ ناكو .ثادحألا نم هللا باتك يف ًاماع ءوضولا
 ؛بجاو لسغ ىلع ةّئسلا لدت نأ الإ «ةبانج نم الإ لسغلا بجي آلآ - ملعأ هللاو -

 لو «ةبانجلا نم لسغلا بوجو ىلع تّلدو .اهب ذخألا يف هللا ةعاطب «ةّئسلاب هبجونف

 .هريغ يزجي ال يذلا بوجولا ةبانجلا ريغ لسغ بجي نأ ىلع نيب ًاليلد ملعأ

 )١( :450و157 /تارقفلا ةلاسرلا ص/١72.

 /ص «ثيدحلا فالتخا (؟)  272١/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ٠١. /ص 87.

 ) )9/ج «نآرقلا ماكحأو .015 /ص ينزملا رصتخم رظناو ,.8١1/ص «ثيدحلا فالتخا ١ ص/5١.

 /ج «بلطملادبع .د قيقحت مألاو ١ /ص 23737 178.
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 ناسلو ءانلق ام ريغ ىلإ بهاذ بهذف ؛ءيش ةعمجلا موي لسغ يف يوُر دقو

 .ثيدحلا ''( لستغيلف ةعمجلا ىلإ مكنم ءاج نم» :لاق # هللا لوسر

 لك ىلع بجاو ةعمج ا موي لسغ » :لاق كَ هللا لوسر نأ هني يردخلا ديعس

 0 ثيدحلا « ملتحم

 :"' (ءاملا جورخب الإ بجي ال لسغلا نأ ف فالخلا) باب :(اضيأ) ثيدحلا فالتخا

 « ئَرَكُس رْسأَو ةوَلّصلآ اوُبَرَقَت ال ) :هؤانث لج هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 برعلا نم ةبانجلاب بطوخ نم هفرعي يذلا ناكف «ةيآلا 6 اوُلِسَتْعَت ) :هلوق ىتح
 عامجلا دحلا هب بجي يذلا انزلا نأ ةماعلا فلتخت ملو ؛لازنإلا نود عامجلا اهلآ

 ...دحلا هيلع بجو ةأرمإ جرف يف هتفشح تباغ نإو «لازنإلا نود

 بيغت نأ هب داري امئإف :- لاق برعلا ةغل يف ءاقتلالا يناعم ركذ نأ دعبو

 امنإو «ةأرملا ناتخ وذح ةفشحلا فلخ يذلا ناتخلا ريصي ىتح جرفلا يف ةفشحلا

 .(برعلا ناسل) لهج نم اذه لهجي

 يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءنئسلا باحصأو «ناخيشلا هاور .حيحص ثيدحلا )١(

 .897و 97 /مقرب ء341و 7940 /ص 1 /ج
 يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءنئسلا باحصاو ؛ناخيشلا هاور .حيحص ثيدحلا (؟)

 .5944 /مقرب 341 /ص ١ /ج
 ماكحأ رظناو «415/ص «ينزملا رصتخم رظناو .,55 و 55 و 5؟/ص .ثيدحلا فالتخا (0)

 مألا رظناو .588/ص ١ /ج «يقهيبلل / يعفاشلا بقانم رظناو «47 /ص ١ /ج «نآرقلا

 .ال1وا/١ /ص ٠١. /ج «بلطملا دبع .د /قيقحن
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 بيرغ نم رسف امو ؛تافللا يعفاشلا ةفرعم نم ركذ ام) باب :يعفاشلا بادآ
 ١ 00( ثيدحلا

 :ناميلس نب عيبرلا لاق :لاق دمحم وبأ انربخأ ,نسحلا وبأ انربخأ

 نأ» :ىرت الأ «ديلاب سمُلا وه :لاقف ؛"' ساَمْللا نع :يعفاشلا لئس

 .ثيدحلا « ةسمالملا نع ىهن نع ينلا

 .َبْلَقُي الو هيرتشيل هديب بوثلا سملي نأ :ةسمالملاو

 "'رعاشلا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يِدعُيهّفك نم دوجلانأردأملو ىينغلا بلطا همك يفك تسللاو

 يدنع ام ''”تددبف ينادعاو تدفأ يىنِغلا ووذ دافأ ام هنم انأ الف

 َنوُنِمْؤي بتكحلأ نم م ابيت اوثوأ بينا إرث م لَو هللا لاق

 نيينلا َّنِم ىَدْهأ ه5 كونه أورفك نيل َنوُنوُقَي هو بوُطنأطلاو تجلب

 هَل دي نلهلأَن علي و هللا ميل نبذل َكيتلوَأ © ًالمِيَس أوُتماَ

 [ه01-1 :ءاسنلا '' © اًريِصَت

 (9ةمدقملا :ةلاسرلا

 :نافنص سانلاو - هيي هيبن هللا ثعب يأ - هئعب :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .(شماهلاو نتملا) ١54١و ١*١ /ص يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ )0(

 .ةيآلا « َءآَسِيلآ ٌمْسَمََلْوَأ ) :ىلاعت هلوق نع يأ (؟0)

 .(517١//ت) يليقعلا ذاعم وبأ درب نب راشب (؟)

 .(تفلتأف) :ظفلب ةيلحلاو ,يناغألا يف درو ()

 .ءاسنلا ةروس نم 07 0١ /نيتلماك انه اتدرو ناتيآلا (4)

 ةرقبلا ةروس نم 01/9 /نيتيآلا ريسفت رظناو -٠١. 2/ص 5١و١٠و 4/تارقفلا ةلاسرلا (6)

 .ةيآلا هذهب قلعتم امهلف نارمع لآ ةروس نم ال8 و
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 ًابذك اولعتفاف «هللاب اورفكو .هماكحأ نم اولّدب .باتك لهأ :امهدحأ
 .مهيلإ لزنأ يذلا هللا قحب هوطلخف «مهتنسلأب هوغاص

 :.. اهنم جذامن - مهرفك نم - 5 - هيبنل ىلاعتو كرابت ركذف

 بمحل ّنْي اًبيِصَت أوُتوُأ تريزا ىلإ رم ملأ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاقو

 اوُنماَء نبذل َنِم ئَدْهَأ ِءآَُوتَم أوُرفك َنيِذَلِ َنوُلوُقَيو توشدطلاو تِبِجْلأب َنوُكمْؤُي

 ...ناتيآلا 6 اري مق هل هجن لك هلأ نأ نّمو ُّللأمَعَل َنيا كيَِلْوُأ © ًاليبَس

 2 ( اًهلْهَأ لإ تمم ل اوُذوت نأ رأي نإ ٠١ كو هللا لاق

 (" انفلاخ نم ىلع ةجحلا :مألا

 :لاق كلف ينلا نإ :لاقي هّنإ :- هللا همحر - يعفاشلل - رواحملا :يأ - لاقف

 .؟اذه ىنعم امف .ثيدحلا « كناخ نم نخت الو كنمتئا نم ىلإ ةنامألا دأ»

 ثيدحلا لهأ دنع تباثب اذه سيل :- هللا همحر يعفاشلا لاق يأ - انلق

 :لاق .انعم كيلع تناك «تناك ولو ءانيلع ةجح هيف نكي مل اتباث ناك ولو ءمكنم

 « اًهِلَمُأ نإ تسمألا اوُدَوُت نأ ْمُكَرْمأَي هللا نإ ) :كك هللا لاق :تلق ؟فيكو

 .نئاخب هقح ذخأ نم سيلو «ةمّرحم ةنايخلاو ءضرف ةنامألا ةيدأتف «ةيآلا

 :"' (ةيضقألا ) باب :(ًاضيأ) مألا
 نأ سائئلآ َنْيَب مُتْمَكَح اَذِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هلبق نم ىلعو هيلع ًاضرف نأ # هيبن هللا ملعأف «ةيآلا © ِلَدَعَلَاِب أوُمْكََ و

 .لدعلاب اومكحي نأ اومكح اذإ سانلاو

 سانلأ َنْيَب متْمكَح اَذِإَو اًهِلْهَأ ْلِإ ِبسسَمألآ اوُدَوُم نأ ْمُكْرْمأَي هلأ َّنِإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[08 :ءاسنلا] © اَريِصَب اًكيِهَم ناك هلآ نإ مب ركْطِعَي امن هلآ نإ ٍلذَعْلاِب أوُمُكََح نأ

 .7170و779 /ص 25 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ٠٠١4 /ص .ه /ج .مألا (؟)

 يعفاشلا بقانم رظناو 215١ /ص 7 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 247 /ص ءال/ج ءمألا (5)

 .8١1/ص «8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2777 /ص 2١ /ج «يقهيبلل
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 .لزدملا همكُح عابتا :لدعلاو

 هع هه 4# م 220000 3

 نإف ٌرُكَدِم سلا ىلْوَأَو لولا أوُعيِطَأَو هلل أوُعيِطَأ ) : كو هللا لاق

 2” ( ٍِلوُسَولاَو هللا ىلإ ةوذرف ءىش ىف َمَعَرَتَت مر «م هاو كوع د دل

 :"” ةمامإلا ةيهارك :مألا

 ةعام وأ .مهسفنأل اوُلِصُي نأ سانلا ىلعو :ىلاعت هللا ههحر يعفاشلا لاق

 ام ليلد ام :لئاق لاق نإف - محل يلصي نمم - "' اذه عنصي نم ريغ عم

 ألا ىلؤأَو َلوُسَرلَأ أوُعيِطَأَو هللا أوُعيِطَأ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ليق ؟تفصو

 .ةيآلا ( ٍلوُسرلَآَو هلأ لإ هوُدرَق ِءْئَس ىف مَعَرتَت نإق مكن
 كلذو - ٍءيش يف اوعزانت اذإ اورمأو ءايارسلا ءارمأ يف تلزن :لاقيو

 مث هللا مكحف ءلوسرلا مكح مث .ك هللا مكح ىلإ هودري نأ - هيف مهفالتخا

 .هب ئرجت ابو .تقولا يف ةالصلاب ىتؤي نأ لف هلوسر مكح

 :(© اهريغو ةبطخلا 4 مالكلا نم هركي ام :(اضيأ) مألا

 نع «عيفر نب زيزعلا دبع ينثدح :لاق ميهاربإ انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :لاقف كني هللا لوسر دنع لجر بطخ :لاق متاح نب يدع نع «ةفرط نب ميمت

 :5# ىلا لاقف ءىوغ دقف امهصعي نمو ءدشر دقف هلوسرو هللا عطي نمو

 نإق نجدي ضألأ ىو َلوُسْلأ اوكي هلأ اوُميَِأ أوئما نيل ايأنَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)
 « ًاليوأت ُنَسْحََو تح َكِلَذ آلا ميو هلل َنوُمِمُْم مك نإ ٍلوُسّرلآَ هلل ىلإ ُهوُدرَف م ىف ٌمْعَركَت
 .[69 :ءاسنلا]

 مألا رظناو 2٠١ /ص 2١ /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو «109/ص ء١/ج ءمألا (؟)
 ٠4". /ص ١ /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت

 .ىزجي امب ةالصلاب تأي مل نم عابتا دحأل لحي الو ءاهتقو نع ةالصلا رخؤي نم يأ ()

 4١9. /ص .؟ /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 507/ص .١/جءمألا (5)
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 دشر دقف هلوسرو هللا عطي نم» :كِي ينلا لاق مث «« تنأ بيطخلا سئبف تكسا»

 .ثيدحلا ''' امهصعي نمو لقت الو ,ىوغ دقف هلوسرو هللا صعي نمو

 هللا صعي نمو لوقت نأ زوجيف .لوقن اذهبف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 فادئتسا (هلوسرو) :تلقو َكْنِ هللا ةيصعم تدرفأ كنأل .ىوغ دقف هلوسرو

 ألا ىلؤأو َلوُسرلا أوُعيِطأَو هلآ أوُعيِطَأ ) :للاعتو كرابت هللا لاق دقو ؛مالكلا

 .مالك فانئتسا ءمالكلا قايس يف ناك نإو اذهو «ةيآلا ( زكي

 نمو .هلوسر ىصع دقف هللا ىصع نمو .هلوسر عاطأ دقف هلل عاطأ نمو

 هللا لوسر ّنأل ؛ هللا ىصع دقف هلوسر ىصع نمو هللا عاطأ دقف هلوسر عاطأ

 هتعاط هدابع ىلع ىلاعت هللا ضرفو هللا ةعاطب هللا قلخ يف ماق «هدابع نم ُدْبَع ف
 هل لوقلا كلذ تهرك (امهصعي نمو) :لاق نمو ؛ هدشر نم ىلاعت هللا هقفو ام

 .ًادرفنم الإ هركذي ال ك# لوسرلا مسا هدعب ركذي مث كك هّللا مسا درفي ىتح

 7 (اهدحو ةروكذمو هللا ةعاطب ةنورقم هللا لوسر ةعاط هلل ضرف) باب :ةلاسرلا

 أوُعيِطَأ اوما نين ص١ :ىلاعت هللا لاقو :ىلاعت هللا معد يعفاشلا لاق

 لأ ىلإ ُهوُدَرَ ءْىَش يف معو نِإف كدي أل وأ َلوُسَرلآ أوُعِيِطأَو هلأ

 .ةيآلا ( ًاليوأت ُنَسَحْأَوريَح َكِلَذ جلا ويل هَللأب َنوُئِمْؤُت منك نإ ٍلوُسَرلآَو

 هللاو - ني هللا لوسر ايارس ءارمأ :رمألا ولوأ :ملعلا لهأ ضعب لاقف

 ناك نم لك ْنأل ؛ - ملعأ هللاو - لاق ام هبشي وهو ءانربخأ اذكهو - ملعأ

 اضعب اهضعب ّيطعُي نأ فنأت تناكو «ةرامإ فرعي نكي مل برعلا نم ةكم لوح

 .ةرامإلا ةعاط

 «يئاسنلاو دواد يبأو ملسم هاور ؛هجولا اذه ريغ نم حص دقو ءًادج فيعض هدانسإ ثيدحلا )١(

 .878 /مقرب 7" ٠ا/وا* ”٠ /ص ١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا

 .7"١و ١9 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ١ - ا/8/ص لكك 006 /تارقفلا ةلاسرلا )00
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 لوسر ريغل ْحلصَي كلذ ىرت نكت مل «ةعاطلاب © هللا لوسرل تناد املف

 ةعاطال 8 هللا لوسر مهرّمأ نيذلا رمألا يلوأ اوعيطي نأ اورمأف .# هللا

 ودق ءْئس ىف ْمَعَرَت د نإف ) :لاقف ٠ .مهيلعو مهل اميف «ةانثتسم ةعاط لب .ةقلطم

 .ءيش يف متفلتخا نإ عب ءةيآلا 6 هلآ لإ

 « َمَعَركَت نِإَف ) :لوقي هلأ الإ ءرمألا يلوأ يف لاق امك - هللا ءاش نإ - اذهو

 دّللآ لإ ةودرق ر .مهتعاطب اورمأ نيذلا مهؤارمأو مه - ملعأ هّللاو - يعي

 مل نإف ؛هومتفرع نإ لوسرلاو هللا لاق ام ىلإ :- ملعأ هللاو - ىنعي 64 ٍلوُسَرلَآَو

 نأل ؛ هيلإ مكنم لصو ْنَم ْوأ ؛ متلصو اذإ هنع كي هللا لوسر متلأس هوفرعت

 يؤم الو ٍنوؤمِل نك امو ) :هلل لوقل .هيف مكل ةعزانم ال يذلا ضرفلا كلذ

 .ةيآلا ["3 :بازحألا] 6 ٌمِهرَمأ نم ري َمُهَل َنوكَي نأ اًرمأ َدُهَلوُسَرَو ُهَللأ ىَضَق اَذِإ

 .هلوسر ءاضق مث هللا ءاضق ىلإ رمألا در هللا لوسر دعب نمم عزاني نمو

 هوُدر - امهنم دحاو يف الو ءامهيف ًاصن - ءاضق هيف اوعزانت اميف نكي مل نإف
 هللا لاق ام عم «لثملا و لدعلاو ةّلبِقلا ركذ نم تفصو امك ءامهدحأ ىلع ًاسايق

 .ىنعملا اذه لثم ةيآ ريغ يف

 هقفلا لوصأب يعفاشلا ةفرعم ىلع هب ٌلدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 ىلإ ءاهتنالاو © هلوسر ةعاط هباتك يف هللا ّضَرَف دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « َلوُسَرلَآ أوُعيِطأَو هلأ أوُحيِطَأ أومماَء نَا اياَتَي ] :ىلاعت هللا لاق .همكح

200) 

 هه لاس واس هس سا رب ك7:

 ذ مهيب رجس اًميِف َكوُمكَحُي مح توئيؤُي اَلَكَبَرَو الق ) : كك هللا لاق

 [0 :ءاستلا] 7 6 اَميِلَسَت أوُمِلَسُيَوَتْيَِصَق امم اجرح ٌميِسفنَأ ف أودجحال

 .١707/ص ١ /ج .يقهيبلل /يعفاشلا بقانم 200

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (؟)
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 :) (ةداهشلاب حاكنلاو ةالولا حاكن) باب :مألا

 اًميِف َكوُمُكَحُي تَح َتونيْؤُي ال َكَبَرَو الق ) :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « اَميِلََت أوُمِلسُيو َتْيَصَق امي اَجَرَح ٌميِسفنأ ىف وُدَجحاَل ٌمُك ْرهَيبَرَجَس
 رمأ ك# هللا لوسر نأ جيرج نبا نع «ملسم انريخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نكلو ءرمأ اهيف اهمأل سيل نأ سانلا فلتخي الو «"” اهيف هتنبا مأ رماؤي نأ ًاميعُ

 ام نيب ام ميعُت ثيدح يف نأ ىرت الّوأ .تفصو امو سفنلا ةباطتسا ىنعم ىلع
 88 هللا لوسر رمأ ءركب يهو اهيبأ رمأ درت نأ اهل ناك ول ميعن ةنبا نأل ؛تفصو

 .مادخ ةنبا ءاسنخ نع در امك ءاهنع در نذأت مل نإو ءاهيلع زاج تنذأ نإف ءاهتلأسمب

 :لاق عيبرلا انربخأ

 نع «هيبأ نع ءمساقلا نب نمحرلا دبع نع .كلام انربخأ :لاق يعفاشلا انريخأ

 نأ «ةيراصنألا مادخ تنب ءاسنخ نع «(ةثراح نب ديزي ىنبا) عمجمو نمحرلا دبع

 .ثيدحلا د اهحاكن ٌدرف» هَ ينلا تتأف .كلذ تهركف «بيث يهو اهجوز اهابأ

 :( 7 راغشلا حاكن 4 فالخلا :(اضيأ) مألا

 تنأ تدسفأ ءيش يألف :- رواحلا :يأ - لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 امو كني هلوسر ةعاط نم يلع َدْبَك هللا بجوأ يذلاب :تلق ؟ةعتملاو راغشلا

 ةكِمْؤُم اَلَو ِنِمْؤُمِل َناَك اَمَو ) :ىلاعتو هناحبس لاقف ؛كلذ نم هللا باتك يف دجأ

 «ةيآلا [55 :بازحألا] « َمِهرَمأ َنِم ٌةريخآ ْمُهَل َنوُكَي نأ اًرمأ ُلوسَرَو هللا ىَضَق اَذإ

 .1"4و 47١ /ص 7 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .1758/ص ءه /ج مألا )١(

 ملعأ هللاو - لقألا .ىلع نانثا دنسلا نم طقس ثيح لضعم هدانسإ نأل .فيعض ثيدحلا (؟)

 7١ /مقرب 27١ /ص «؟ /ج «يعلا ءافش رظنا -

 2١15 /ص 5 /ج «يعفاشلا دئسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .هجيرخت قبس حيحص ثيدحلا (9)

 .10 /مقرب

 .419/ص .7/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «176/ص .ه /ج مألا (:)
 57٠



 و
 ىف أوُدَح ال مث ْمُهَتْيَب َرَجَس اَميِف َكوُمْكَحُي َْمَح تروُئيْؤُي ال َكَبَرَو الق ) :لاقو َه

 .ةيآلا ( َتْيَضَق امي اَجَرَح ٌميِسفنَأ

 ١": (ةيضقألا #) باب :(اضيأ) مألا

 نم ىلعو «هيلع ًاضرف نأ # هيبن هللا ملعأف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .لزنملا همكح عابتا :لدعلاو «لدعلاب اومكحي نأ اومكح اذإ .سانلاو هلبق

 مك ِنَأَو ) :باتكلا لهأ نيب مكحلاب هرمأ نيح # هيبنل كك هللا لاق

 لهأو هنيد نم #2 هيبن هللا عضوو «ةيآلا [44 :ةدئاملا] « ُهَّلآ َلَرنَأ آَمِي مُيَعَيَب

 :لاقف هتعاط ضرفو هللا دارأ ام ىنعم كبك هللا باتك نع ةنابإلا عضوم «هلنيد

 ال َكِيَرَو الق ) :لاقو «ةيآلا 6١[ :ءاسنلا] 6 َهَّللأ َعاَطَأ َدَقَق لوُسَرلا عِطي نم 2

 نينا ِرَدَحَيلَف ) :لاقو «ةيآلا ( َمُهيَبَرَجَش اَميِف َكوُمكَحُي قَح توُنيؤُي
 .ةيآلا [57 :رونلا] ( هرم َنَع َنوُفِلاَحع

 الو تفي نأ ,مكاحل الو تفل سيلف كي هيبن ةّئس مث هللا باتك ّقحلا نأ ملعف

 امهفلاخ اذإف «لاحب امهنم ًادحاو الو امهفلاخي نأ الو ءامهب ًالاع نوكي ىتح مكحي

 ."”داهتجالاف نيصوصنم ادجوي مل اذإف ,دودرم همكحو كو هلل صاع وهف

 رابخألا تدر يتلا ةفئاطلا ةياكح باحر ملعلا عامج باتك رظناو 291 /ص ءال/ج ءمألا )١(

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2371714 /ص ال /ج ءمألا رظناو .الوا؟"/ص ءاهلك

 .1/ص .3/جو .9١5و8١7/ص تاج

 .7ا/7 /ص ؛١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو (؟)

 ل



 "7 ىلاعت هللا ضئارف نايب :(اضيأ) مألا
 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 :نيهجو نم هباتك يف َكْبَك هللا ضْرَف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نع ليزنتلاب هيف ىنغُتسا ىتح اهضعب ضرف فيك هيف نابأ :امهدحأ
 .ربخلا نعو «ليوأتلا

 مث .# هلوسر ناسل ىلع يه فيك نّيِبو هباتكب هضرف مكحأ هنأ :رخآلاو

 لوُسَرلَآ مُكدَتاَء آَمَو ) :كك هلوقب «هباتك يف 8# هللا لوسر ضرف ام ضرف تبثأ

 الق ) :همسا كرابت هلوقبو «ةيآلا [7 :رشحلا] © ْأوُهَتنآَف ُهْنَع مكي اَمَو ُهوُدُحَف

 .ةيآلا © اَمِيِلَسَم ) :ىلإ ( َرُهتيَب َرِجَش اَميِف َكوُمُكَحُي قَح توُئمْؤُي ال َكَبَرَو
 ْمُهَل َنوُكَي نأ ارمأ دَُلوُسَرَو هلأ ىَضَق اَذِإِةئْؤُم الو ِنْؤُمِل ناك اَمَو ) :َكك هلوقبو

 نمف ىنعملا اذهب نآرقلا يف ةيآ ريغ عم «ةيآلا [57 :بازحألا] ( ٌمِهرمأ نم ريد

 ."' لبق د هللا ضرفبف كي هللا لوسر نع لبق

 :"” (©8 هللا لوسر ةعاط نم هللا رمأ ام) باب :ةلاسرلا

 ْقَح وُنْيْؤُي ال َكَيَرَو الق ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اوُمِلَسُيَو ٌتْيَضَق اّمّي اَجَرَح ميِسفنُأ ىف أوُدَجح آل ّهّث رهيب َرَجَشس ؟ اًميِف َكوُمُكَحي

 .ةيآلا © اَميِلَسَت

 )١( /ص رظناو ؛(موصلا /باب) 784 و 788/ص رظناو «27387/ص ءال/ج «مألا  5٠و 4١

 /ص «ملعلا عامج رظناو ««لجارلاو سرافلا مهس) ١١ مألا رظناو 45384 و 74 والا“ و

 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت ٠9 .47و47 /ص

 ١/". /ص ١/ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو (؟)
 ٠". /ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «8 و 87 ص ١1/0 - 71/7 /تارقفلا ةلاسرلا ()
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 «ضرأ يف ريبزلا مصاخ لجر يف - ملعأ هللاو - انغلب اميف ةيآلا هذه تلزن

 .5 ريبزلل اهب 2 ينلا ىضقف

 نآرقلاو نآرقلا يف صوصنم ٌمكح ال هللا لوسر نم ةّئس ءاضقلا اذهو

 ًامكح ناك نآرقلاب ًءاضق ناك ول هنأل ؛تفصو ام ىلع - ملعأ هللاو - َلدي

 ريغ ًاصن هللا باتك مكحل اومّلسُي ل اذإ اونوكي نأ هبشأو هللا باتكب ًاصوصنم

 .هل اومّلسُي مل اذإ ءليزنتلا مكح اوُدَر اذإ «نينمؤمب اوسيل مّهِنأ :رمألا لكشم

 )١( لوألا ءزجلا :ثيدحلا فالتخا

 «هيبن ناسلب هباتك لزنأ هلأ .هقلخل هؤانث لج هللا نابأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ؛مهمالك يناعم نم نوفرعي ام ىلع مهناسلب مهبطاخف «برعلا هموق ناسل وهو

 «ماعلا هب نوديري اماع ءيشلاب نوظفلي مهنا مهمالك يناعم نم نوفرعي اوناكو

 هيبن ناسل ىلعو .هباتك يف كلذ نم دارأ ام ىلع مهّلد مث ءصاخلا هب نوديري ًاماعو

 ةعاط نم ضرف امب اولبق هؤانث لج هنعف دك هيبن نع اولبق ام ْنأ مهل نابأو ع

 :ءاسنا] ( أ َعاَطُأ دَقَف َلوُسَرلآ عِطْي نم ) :اهنم .هباتك نم عضوم ريغ يف هلوسر

 ال مث ْرُهَْيَب رجس اًميِف َكوُمكََحُي ٌّقَح تروُوَؤُي ال َكَيَرَو الق ) :هلوقو «ةيآلا 6١[

 .ةيآلا [10 :ءاسنلا] © اَميِلَسَ أوُمِلَسُيَو َتْيَضَق امي اَجَرَح ٌمِوِسْفنَ ىف أودي

 < يم يد 2262 -ٍ سا نعيش اشو هس -

 " ( عيت َدَسَأَو حط ارْيَح َناكَل هب ٌنوُطَعوُي اَمأوُلَعَف َحجَوَلَو) : و هللا لاق

 )١( و ١؟/ص «ثيدحلا فالتخا ١",. /ص «ثيدحلا فالتخا - ينزملا رصتخم رظناو ”2487

 .78/ص 0 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو

 مادو ب مك درعم

 هوُلعَف اَم مُكريِد نم م أوُجّرْخأ وأ َحُكَسْفنَأ وُ ن نأ ْمِهَلَع اَبَتك اَأْوَلَو ) :ىلاعت هلل لاق. :ةلماك ةيآلا (؟)

 .[0 ءاسنلا] ( اًيِبقت َدَسَأَو مه ارْبَح َناكَل هب َنوُطَعوُي اَمأوُلَعَف حب أ َوَلَو زيي كزيلق لإ

 فن



 ١ +سفلاوأ قالطلاب جاوزألا نيب ةقرضلا :مألا

 دمحم عمس هنأ ءورمع نع «ةئييع نب نايفس انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مث «قتبلأ هتآرما قّلط هنأ بطنح نب بلطملا ينربخأ :لوقي رفعج نب دابع نبا
 ىلع كلمح ام :لاقف هل كلذ ركذف «هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمع ىتأ

 َمُه اريَح َناَكَل مب َنوطَعوُي ام اوُلَعَف ما ْوَلَو ) :أرقف :لاق «هتلعف دق لاق ؟كلذ

 كيلع كسمأ :لاق «هتلعف دق :تلق ؟كلذ ىلع كلمح ام «ةيآلا 6 اَئيِقَت َّدَّسأَو

 .تبت ال ةدحاولا نإف كتأرما

 نب هللا دبع نع «رانيد نب ورمع نع «نايفس انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لثم "” ةمأوتلل لاق # باطخلا نب رمع ّنأ راسي نب ناميلس .'"ةملس يبأ

 .بلطملل هلوق

 نم مُهَّلَع هَل معن نذل عم كلوا لوُسَر ]وهل هلا عي نَمَو ) : كت هللا لاق

 (04 :ءاسنلا] 9 ( قيِفَرَك يلو َنسَحَو َنيِجلّصََو ِءآَدبْشْلَو َنيِقيدِصلاَو نحيل

 )١( /ص 5 /ج «مألا  1١491١8/ص .دنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 0١55و 1884و 2477

 :ظفلب ققحملا دنع تدرو دقو 2707و” 05 /ص «7/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو

 /ص «دنسملا - ينزملا رصتخم ىلإ عجرا «هل هبتني مل حداف أطخ اذهو .تبت ةدحاولا 2477

 دصق اذإ ةتبلا مكحل قفاوم اذهو 114 /ص 0 /ج «مألا رظناو 2758 /ص «دنسملا رظناو

 .اهتدع يف اهتعجارم هلو اهب قحأ اهجوزو «ةيعجر ةقلط اهنإف ةدحاو اهلئاق

 .خسانلا لبق نم تطقس (نع) لعل (؟)

 .477 /ص .رظنا «ةماوتلا :ظفلب تدرو ينزملا رصتخم يفو (9)

 .ةلماك ةيآلا انه تدرو (5)
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 '' اهدحو ةروكذمو هللا ةعاطب ةنورقم هللا لوسر ةعاط هللا ضرف :ةلاسرلا

 لوسر ةعاط ضرفب قلعتت ىتلا تايآلا ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا ركذ نأ دعب

 ."" - © هلوسر ةعاط رامث نم ةرمثك هذه ركذ 2 هللا

 َلوُسَرلاَو هلآ عِطُي نَمَو ) :- كك هللا - لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َنيِحِطّصلَأَو ِءاَدَبْسلآَو َنيِقيِدَِصلاَو سيرعلا َنِم مُهَلَع ُهَلأ َمعْنَأ نيل م عم كتل

 .ةيآلا « اًقيفَر كيلو َّسَحَو
 وم

 « ُهَلوُسَرَو هللا أوُعيِطَأ أَوُئَماَ تريلا اتي ) :ىلاعتو هناحبس لاقو
 تل

 .ةيآلا ٠١[ :لافنألا]

 "77 ( هلأ ليس ىف َنوُلِجَفُت ال كَل اَمَو ) : 36 هللا لاق

 7 داهجلا ضرف لصأ :مألا

 معنأ «هترجه نم ةذم 0 هللا لوسرل تضم املو : هلا همحر يعفاشلا لاق

 نكت مل ددعلاب ةوق - هللا نوع عم - اهب مهل ثدح «هعابتاب ةعامج ىلع اهيف هللا

 ..ًاضرف ال ةحابإ ناك ذإ دعب داهجلا مهيلع ىلاعت هللا ضرفف ءاهلبق

 .85و١4/ص 27554 و ؟751/ /ناترقفلا ةلاسرلا قد

 .ريسفتو تايآ نم اهقبس ام عم اهركذ نيب طبرلا دوجو مدعل ينم ديهمتلا اذه ةفز

 ٍلاَجّرلأ م َنيِفَعْضَتْسُمْلآَو هللا ٍليِبَس ىف َنوُلِتنَفُت ال 5 اَمَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 كلنُدُل نِم انّ لَعجأو اهله ِمِلاطلآ ةَيرَْلا هِذَه ْنِم انجرخأ آر َنوُلوُقَي َنيِذلا ندا ِءآَسِيلآَو

 .[9ه :ءاسنلا] © اًريِصَت كَلنُدأ نِم اَنَل لَعْجَأَو اكِلَو

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو ور /ص 0,3 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو لكأ /ص 4 /ج ءمألا 20

 .71”7/و57/ص 0 /ج ؛بلطملا



 ل اَمَو ) :ىلاعت هللا لوق ركذ .داهجلا ضرفب ةقلعتملا تايآلا ركذ نأ دعبو

 ىلع بجوأو .داهجلا ضرف هب ركذ ام عم ؛ةيآلا 6 هلأ ٍليِبَس ىف َنوُلَجقَت ال
 .هنع فلختملا

 :" (صوصخلا هلخديو ماعلا هب داري اماع باتكلا نم لزن ام) باب :ةلاسرلا

 ٍلاَجرلأ ص < َنيِفَعْضَتْسُْمْلاَو ) :- كبك - لاقو :هللا همحر ٍ يمفاشلا لاق

 « اَهُنَحَأ ملاظلا يعل هِذنَه نِم انَجِرْخأ آنكَر َنوُلوُقَي َنيِذْلأ نَدّلوْلاَو ِءاَسِيلآَو

 نأ ْاَوَبَأَف اًهَلَهَأ آَمَعطَتَسآ ِةَيَرَق ّلْهَأ آَيتَأ 1ذِإ َْنَمَح ) :هللا لوق اذكهو ةيآلا

 .ةيآلا [// :فهكلا] 6 اًمُهوُفَيَضُي

 ءامهانعم يف يهف «ةيرق لهأ لك امعطتسي مل نأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه يفو

 ءًالاظ نكي مل ةيرقلا لهأ لك ْنأل .صوصخ ( اَهّنَمأِمِلاظلَآ ةَ ٍةَيَرَقْلا ) يفو اهيفو

 .لقأ اهيف اوناكو ءنيِروُنْكَم اهيف اوناك مهّنكلو .ملسملا مهيف ناك دق

 رئاظن هل ةنسلا يفو ءاهنم - هللا ءاش نإ - اهب ىفتكُي ءاذهل رئاظن نآرقلا يفو

 .اهعضاوم ةعوضوم

 © 6 هلل هللا َعاَطأ َدَقَف َلوُسَرلآ عِطُي نم ٠١ لَو هللا لاق

 0 مهنع هللا يضر هجاوزأو هك هللا لوسر رمأ © ءاجام :مألا

 نم هلوسر هب صخ امل ىلاعتو كرابت هللا نإ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 يف هتعاطب هقلخ ىلع ضرفلاب .هقلخ نيبو هنيب ةنيابلا نم هلضف نم نابأو .هيحو

 .ةيآلا « هلآ َعاَطأ َدَقَق َلوُسَلَآ ءِطُي نم ) :لاقف .هباتك نم ةيآ ريغ

 .04/ص ,147و87١1 /ةرقف ةلاسرلا )١(

 ْمهِيَلَع َكَتلَسرُأ آَمَق وَ نَمَو هه َعاَطأ ْدَقَف َلوُسَرلآ عِطُي نم ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةبآلا (9)

 4١[. :ءاسنلا] 6 اًظيِفَح
 ."51/ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 214١ /ص .ه /ج «مألا (9)

 نأ



 :"”رهاظلاب مكحلاو داهتجالاو رارقإلا :(ًاضيا) مألا

 َدَقَف لوُسَرلا عِطُي نم ) :ىلاعتو هناحبس هلوقلو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 امه ةّئسلاو باتكلا ناك اذإف .هلوسر عابتا انيلع ضرفف .ةيآلا « َدَلأ َعاَطأ

 اذإ) :لاق مث «نانيع امهو ءامهيف فلاخم ال َكَنك هللا ضرتفا ناذللا نالصألا

 ملو هسفن نم هثدحي ءيش وه امنإ ةمئاق نيعب سيل داهتجالاف .ثيدحلا "” (دهتجا

 هللا ضرتفا نيذللا نيلصألا ىلع هئادحإف «هريغ عابتاب رمآ امنإ ءهسفن عابتاب رمؤي
 رمؤي ملو .هسفن يأر وهو هعابتاب رمأ ءلصأ ريغ ىلع هئادحإ نم هب ىلوأ هيلع
 هريغ عبتي نأ هيلعو .هسفن عبتي نأ هل زوجي ال هنأ لصألا ناك اذإف .هعابتاب

 لخدي امك هلئاق ىلع لخدي ناسحتسالاو .هسفن دنع نم هثدحي ءيش داهتجالاو

 ًالوق لاق نيلوقلا نيذه لاق نمو .ةّئس الو باتك ريغ ىلع دهتجا نم ىلع

 ةّنس الو باتك ريغ ىلع هناسحتساو هداهتجاو هيأر يف هسفن عضو هئأل ءًاميظع

 .اعبتا امك هيأر عبتي نأ يف ءامهعضوم

 :"” (ةيضقألا ) باب :(اضيأ) مألا

 عضوم هنيد لهأو «هنيد نم د هيبث هللا عضوو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 عِطُي نم / :لاقف .هتعاط ضرفو هللا دارأ ام ىنعم كب هللا باتك نع ةنابإلا
- 

 ملهم ل م6 ومما 0

 .ةيآلا © هللا ءاطأ ٌدقف لوسَلا

 .4917و497/ص ال /ج «بلطملا دبع 3 /قيقحت مألا رظناو ٠٠١ /ص تا/ج ءمألا )غ0

 هل لاق ثيح نميلا ىلإ ًايضاق هلاسرإ دارأ امدنع حيحصلا 45 لبج نب ذاعم ثيدح ىلإ ةراشإ (؟)
 ةنسبف ١ :لاق .« ؟نكي مل نإف » :لاق كبك هللا باتكب لاق « ؟يضقت فيك » :# هللا لوسر
 .ثيدحلا« هللا لوسر

 مألا رظناو ."الا /ص «.١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو 2947 /ص ءال/ج .مألا (7)
 .9١5/ص 28 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحن

 "ا



 الو تفي نأ ؛مكاحل الو تفل سيلف ف هيبن ةّئس مث هللا باتك قحلا ّنأ مِلْعف

 امهفلاخ اذإف ؛لاحب امهنم ًادحاو الو امهفلاخي نأ الو ءامهب ًاملاع نوكي ىتح مكحي

 :") (اهلك رابخألا تّدر يتلا ةفئاطلا لوق ةياكح) باب :(اضيأ) مألا

 .ك# دمحم هيبن عابتا انيلع هللا ضرتفا :- هللا همحر يعفاشلا يأ - تلقو

 مث .ةيآلا « َدَلآ َعاَطَأ َدَقَف َلوُسرلَآ عِطُي نم ) :َكك هللا لاق :تلق ؟نيأ :لاق

 .عوضوملا اذهب ةقلعتملا تايآلا ركذ

 :"' (موصلا) باب :(اضيأ) مألا

 عضوملاب هنيدو هباتك نم لِي هيبن عضو كبك هللا نإ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لزنأ اميف لوقي ال هنأب نيملاع اونوكي نأ هقلخ ىلع ضرفلاف .هباتك يف نابأ يذلا

 العو ّرع هللا نع َنّيب هئأو .هللا باتك فلاخي ال هئآو «هيلع لزنأ امب الإ هيلع هللا

 َلوُسَرلا عِطُي نم ) :ىلاعت لاق َكْبِك هللا باتك يف كلذ نايبو «هللا دارأ ام ىنعم

 .ةيآلا « هلآ َعاَطُأ َدَقَق

 :"* (ناسحتسالا لاطبإ) باب :(اضيأ) مألا

 .ةيآلا « هلآ َعاَطأ َدَقَف َلوُسّرلآ عِطُي نم ) :كك هللا لاق

 .هب ٌنتسيف # هللا لوسر ىلإ أيحو نوكي ام هنمو ءالتُي ام يحولا

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 27 و ١١ /ص «ملعلا عامج رظناو 2774 /ص ءال/ج ألا )١(

 ؟/ص 8 /ج «بلطملا

 فالتخا-ينزملا رصتخم رظناو «85 و 86 /ص «ملعلا عامج رظناو 589 /ص ءال/ج «مألا (؟)
 .494 /ص «8/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 470 /ص « ثيدحلا

 .١7و79 /ص 5 7/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «5594 /ص ءال /ج ءمألا ()
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 نب بلطملا نع .ءورمع يبأ نب ورمع نع دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ
 مكترمأ دقو الإ هب هللا مكرمأ امم ائيش تكرت ام» :لاق كي هللا لوسر نأ .بطنح

 يف ىقلأ دق نيمألا حورلا ْنإو .هنع مكتيهن دقو الإ هنع مكاهن امم أئيش الو ءهب
 .ثيدحلا "'« بلطلا يف اولمجأف ءاهقزر يفوتست ىتح سفن تومت نل هنأ يِعْوُر

 يف ليربج هاقلأ ام ءأنآرق َلْثُي ملام ١- :ليق دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هيلإ ًايحو ناكف هللا رمأب هِعوُر

 نأ ؛ميقتسم طارص ىلإ يدهي هنأ نم هب هل دهش امل هيلإ هللا لعج -" :ليقو

 .نسي
 مهرمأ نم ةريخلا محل لعجي ملو .هقلخ ىلاعت هلل امهمزلا دقف ناك ''” امهّيأو

 .# هتئس عابتا مهيلع ضرفو محل نس اميف

 :"” (ثيدحلا فالتخا) باتك ةمدقم :ينزملا رصتخم

 هيبن ناسلب هباتك لزنأ هنأ هقلخل هؤانث لج هللا نابأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يناعم نم نوفرعي ام ىلع مهناسلب مهبطاخف «برعلا هموق ناسل وهو ف
 نوديري ًاماع ءيشلاب نوظفلي مُهنأ .مهمالك يناعم نم نوفرعي اوناكو ؛مهمالك
 .هباتك يف كلذ نم دارأ ام ىلع مهلد مث .صاخلا هب نوديري اماعو «ماعلا هب

 امب اولبق هؤانث لج هنعف لِي هيبن نع اولبق ام نأ مهل نابأو كي هيبن ناسل ىلعو
 َدَقَف َلوُسَرلآ عِطُي نم ) :اهنم هباتك نم عضوم ريغ يف هلوسر ةعاط نم ضرف
 .ةيآلا 6 لآ َعاَطَأ

 )١( /ج «يعلا ءافش رظنا .هدهاوشو هقرط عومجمبو هانعمب حص دقو «لسرم هدنس ثيدحلا 7

 /مقرب .41-415 /ص 316.

 ) )1.حاضيإلل ينم ميقرتلا ناك اذل ناك (؟١) نيدراولا نيلوقلا يأ دوصقملا

 ) )9.8:0و79/ص :ثيدحلا فالتخا باتك رظناو «487 /ص .ثيدحلا فالتخا - ينزملا رصتخم
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 2” (456 هللا لوسر ةعاط نم هللارمأ ام) باب :ةلاسرلا

 « لأ َعاَطأ َدَقَف َلوُسّرلَ عِطُي نم ) :ىلاعت لاق - :هللا همحر يعفاشلا لاق

 "* ( ميك اًَلخآ أوج بَع دنع نم َناكولَو) : قف هللا لاق
 :( ( 889 ِهِقلُخو هِقْلَخ ةفص نايب #) سماخلا لصفلا :سيسأتلا يلاوت

 نب ناميلس نع ء(اجنملا تنب) ةمطاف ىلع تارقو :هّللا همحر رجح نبا لاق

 يبأ نع «ينيزاوملا نسحلا وبأ انربخأ «يفلسلا انربخأ ءيلع نب رفعج انربخأ ءةزمح

 ءنسحلا نب دمحم نب يلع انثدح ءركاش نب هّللا دبع وبأ انربخأ .يعاضقلا هللا دبع

 «نسحلا نب دمحم انثدح «نامثع نب دمحأ انثدح «ناذاش نب دمحم نب نامثع انثدح

 :لاق هّللا همحر يطيوبلا نع ءرماع نب دمحم انثدح «يقابلا دبع نب ىبحي انئثدح

 ””لآ ملو بتكلا هذه تفلأ دقل :لوقي ىلاعت هللا همحر يعفاشلا تعمس

 ريغ ٍدنِع ْنِم َناك َوَلَو ) :لوقي ىلاعت هللا نأل ؛ أطخلا اهيف دجوي نأ دب الو ءاهيف

 .ةيآلا « اريدك اَهَلِيْخَأ ِهيِف ْأوُدَجَول هَل

 .هنع تعجر دقف .ةنسلاو باتكلا فلاخي امم هذه ىبتك يف متدجو امف

 :لوقي عيبرلا تعمس :مصألا سابعلا يبأ قيرط نم :هللا همحر يقهيبلا جرخأو

 )١( /ص ال١ والا/١٠ /ناترقفلا ةلاسرلا 87.

 77١. /ص ١ /ج «يقهيبلل / يعفاشلا بقانم رظناو .هلل ةعاط هلوسرل مهتعاط يأ (؟)

 اًشَليْخَأ هيف أوُدَجَوَل هَل ِرْيَغ ددع ْنِم َناكَوَلَو َناَءرُهْل َنوُربدَتَي اَلَقَأ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةبآلا ()

 :.[47 :ءاسنلا] 6 اًريِجَك

 .7١1و5١٠١/ص ينالقسعلا رجح نبال /سيسأتلا يلاوت (5)

 .رصقأ مل :يأ )6(
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 .هتلق ام اوعدو ؟ اهب اولوقف 8 هللا

 :"“( ةياورلا ذ هللا همحر يعفاشلا ناقتإ ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 ابأ تعمس :لاق يملّسلا نمحرلا دبع وبأ انربخأو :هللا همحر يقهيبلا لاق
 نب عيبرلا قعمس :لوقي متاح يبأ نبا تعمس :لوقي «هيقفلا .راصقلا نسحلا

 «ةرم نيثالثو ًافين يعفاشلا ىلع (ةيرصملا ةلاسرلا باتك) :تأرق :لوقي ناميلس
 .هححصي ناك الإ ةرم نم امف

 لدي «هباتك ريغ حيحص باتك نوكي نأ هللا ىبأ :هرخآ يف يعفاشلا لاق مث

 اكَليخآ هيف أوُدَجَوَ هَ يَع دنع نِمَناَْوَلَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق كلذ ىلع
 .ةيآلا © اريك

 هللا ْنِإ ًاَهوُدُر وأ ايم نس َنَسْحْأِب أوُيَحَف يحب متيَيَح اَذِإَو ٠ لَك هللا لاق

 ("!4 :ءاسنلا © اًبيِسَح ِءّن ّىَش لك ْلَع ناك

 :"”(ملعلا) باب :ةلاسرلا

 مديح اًذِإَو ) :هللا لاق ' السلا ُدر اذكهو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 2# م

 ةيآلا © اًبيِسَح ع ْىَس لك ْلَع نك هَل [ َّنِإ آه َهوُدُر وأ آَهْتِم َنَسَحَأب أوُيَحَف ف قيحتب

 .651/ص .' /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (1)
 .ةلماك انه تدرو ةيآلا (5)
 ."58/ص :495 /ةرقفلا ةلاسرلا (29)
 .ةيافكلا ضرف يف يأ (4)

 5١



 موقلا نم مّلس اذإ» و "'« دعاقلا ىلع مئاقلا ملسي » : هللا لوسر لاقو
 مسال عماج ليلقلا ٌدرف ءّدرلا اذهب ديرأ امئإو .ثيدحلا "”'( مهنع أزجأ دحاو

 .ًالّطعُم درلا نوكي نأل عنام هيف ةيافكلاو «(ُدّرلا)

 "9 (ِةَسَيِقْلاِ ْوَي لإ َمُكَدَعَمَجَيَل وه الإ هَل دل هنأ ) كك هللا لاق

 :“' (روذنلاو ناميإلا ©) باب :رهازلا

 تسيلف أنيمي اهب دري مل نإف هلل ُرْمَعَل :لئاق لاق نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .٠ لاميل

 هنلإ آل هلآ ) :َكك هللا لوق كلذ ىلع ليلدلاو :يرهزألا روصنم وبأ لاق

 يعفاشلا لعجي ىنعملا اذه ىلعو .ةيآلا ( ٍةَسّيِْلآ موي لِ ْمُكَتَعَمَجَيل وه الإ
 .نيميلا هب ىون اذإ انيمي هللا ُرْمَعَل هللا همحر

 ىلع :لاقف ؟كُرْمَعَلو هللا ُرْمَعَل عفترا مل :ءارفلا تلأس :ديبع وبأ لاق :ةدئاف

 ."”” كتي كلذكو «ميظع هُرْمَعلف هللا رمعو :لاق هنأك .هب ناث مسق رامضإ

 دحاو موقلا نم مّلس اذإو «يشاملا ىلع بكارلا ملسي» :ظفلب أطوملا يف ادرو ناثيدحلا ناذه (1)

 «لوألا ىنعمب ًاعوفرم 5# ةريره يبأ ثيدح نم امهريغو ناخيشلا جرخأو «« مهنع أزجأ

 495 /ةرقفلا ةلاسرلا رظنا يناثلاو لوألا ىنعمب ًاضيأ ًاعوفرم ه5 يلع ثيدح نم درو امك

 .(" /مقرب شماحلا) 758 /ص

 .قباسلا عجرملا سفن (؟)

 ْنَمَو هيف َبْيَر ال ٍةَسَيقْلا ِمْوَي لإ ْمُكَدَعَمَجَيَل وه الإ دَلِإ آآ ُهَمآ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (6)

 .[410 :ءاسنلا] © اًكيِدَح هَل َنِم ُقَدْصُأ

 017و015/ص يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا (:)

 .ءارفلا هرّسف مب يأ .رمحألا هقدصو :يرهزألا روصنم وبأ لاق (6)

 ثس



 و

 :هلوق ىلإ ( اًعْطَخ الإ اًنِم م َلُثقَي نأ ِنيْؤُمِل تاك َمَو ) : كك هللا لاق
 0204 نيعباَتَتُم )

 ذخؤت ال نمو ةيزجلا هنم نذخؤت نميف فالخلا :مألا

 اًِمْؤُم َلّثَقَي نأ نِيْؤُمِل تراك اَمَو ) :ك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 "7 اطخ لَكْقُي نمؤملا يف كك هللا ركذف «ةيآلا « نّيعِباَمَتُم ) :هلوق ىلإ © اًنَطَخ الإ

 نأ ىلع كلذ لدف «ةبقر ريرحتو ءامهنم دحاو لك 5 ةيدلا ءأطخ لكي يمذلاو

 نم ركذو ؟؛ ةحابملا برحلا دالب ال ةعونمملا مالسإلا دالب يق نالوتقم نيذه

 لمتحت ملف «ةبقر ريرحت هيف لعجف «لتقُي انل ودع نم نمؤملا مكح ءامهمكح

 :ينعي « َمُكَلْوُدَعِرمَوَق نم تراك نإَف ) :هلوق نوكي نأ الإ - ملعأ هللاو - ةيآلا
 ؛ نيملسملل ودع موق نم وهف ملسم لكو «تلزن اهنأ كلذو ءمكل ودع موق ْق

 ولو ؛مجعلا وملسم كلذكو ؛نيملسملل ودع موق نم مه برعلا يملسم ْنأل
 ؛ نيكرشملا ةعامج نم مالسإلا دالب ىلإ جرخ ملسم يف ةيد نوكي آلآ ىلع تناك

 نم ملسأ نم نأ معزي نأ «لوقلا اذه لاق نم مزلل «مالسإلا لهأل ودع مهو
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 رخل انطخ ايم لَ مو نط الإ يؤم ليَ نأ يؤمِل تنام ١) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةبآلا )١(

 يقر ريحت ٌكيؤُم َوهَو ْمُكلَ ٍوُدَع رمْوَق نم تراك نإ وهدي نأ كل يله لإ ُةَمْلَسُ ٌةَيِدَو ونوم ٍةَبَقَر
 ْمَل نَمَ ٍونِمْؤُم بقر ريت لَم م مَ ةَيِدَق قم مُهبَو َْكَنتي مزق نم تراك نإَو ٍقَبسْؤُم
 1 ءاسنلا] ( اًميِكحَح اًميِلَع هنأ تراكو ٠ هللا َنِم بوت ِنيَعِباَتَتُم ٍنَره ُماَيِصَق ْدِجَي

 .١50/ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .,5 57 /ص «؛ /ج«مألا (0)

 نإف «ةيانجلا دمعتي مل اذإ ةروصقم ةزومهم - أطَخو ءاَطْخِإ ئِطْحُي أطخخأ :نم ذوخأم أطخلا لتق هيف
 عضوم عضو مسا هنإف - ءاخلا حتفب - أطخملا امأو ءأتطخ اطخَي ءىِطَخ :ليق مثإلا دمعت

 :كك هللا لاقو دمعلا اذهف ١[ :ءارسإلا] ©« اريبك اًنَظِج ناك َمُهَلتَق ّنِإ ) :5 هللا لاق ردصملا

 «بنذملا :ئىطاخلاو ءرخآلا دض امهدحأو ءأطخأ ام اذهف ةيآلا © اًنَطَح اَئيِؤُم َلَتَق نَمَو )

 49١. /ص «يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظنا .بِصُي مل يذلا :ىطخملاو
 في



 هيف نكت ملو «ةبقر ريرحت هيف تناك َلِيَقف مالسإلا راد ىلإ جرخف «نيكرشم موق
 .نيملسملا مكح فالخ اذهو «ةيد

 نم ضعب تعمس دقو ءانلق ام ىلع - ىلاعت هللا ءاش نإ - ةيآلا ىنعم امنإو

 راد يف ملسملا لتقي لتقي نأ ٠ «نيلتقلا نيب قرفلاف «كلذ لوقي ملعلا لهأ نم ىضرأ

 دالبب ملسم لتقي وأ «ةبقر ريرحتو «ةيد هيف نوكيف «لتقلاب دومعم ريغ مالسإلا

 ١ برحلا دالبب ملسملا لتق :(اضيا) مألا

 نأ ِنيؤُمِل تراك امو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هلوق ؛ةيآلا ( ِوَِْؤُم ِوَبَقَر ٌريِرْحَتف اًعَطَخ اَنِمْؤُم لت نَمَو "عمَح الإ اني اًنِمَؤُم َلْثَقَي

 .مكل ودع موق يف ينعي :موق نم
 ند نع د1 يبا نب ليعامسإ نع «يرازفلا ةيواعم نب ناورم انربخأو ٠

 لقعلا فصن "7 مهوطعأ » :لاقف ك# ينلا كلذ غلبف ؛مهضعب اولتقف دوجسلاب

 :اولاق « كرشم عم ملسم لك نم ءيرب ينإ الآ :كلذ دنع لاق مث « مهتالصل

 .ثيدحلا ' ”” امهاران ىءارتت د ال» :لاق 0 لوسر اي

 راد يف 20 اا سس

 .د /قيقحت مألا رظناو «786-187 /ص 7١ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 0*2 /ص :.7/ج ءمألا )١(

 .١5-88/ص «ال /ج «بلطملا دبع

 1١21و 7١17 /ص 27 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظناو .مهولقعا دنسملا يف درو (7)

 51١. /مقرب

 ١/457( ريسلا) يذمرتلاو ٠ ه /داهجلا) دواد وبأ هاور حيحص وهو «لسرم هدانسا ثيدحلا «0)

 .قباسلا عجرملا رظناءءاورإلا يف ينابلألا هححص دقو «يئاسنلا هاورو (73/47) يفو
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 تلزنف «ةيآلا لوزن لبق اذه نوكي دقو .دّوَقالو مهل تايد ال نأ مهملعيل ءكرشلا

 .ةيآلا لوزنب كرشم عم ملسم لك نم ءيرب ينإ :لاق امنإ نوكيو دعب ةيآلا
 ذإ كبك هللا نأل ؛ ليوأتلا نع ةيافك ليزنتلا يفو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 يف كلذ لثمب مكحو .ةرافكلاو ةيدلاب أطخ لتقي نمؤملا يف ىلوألا ةيآلا يف مكح

 تراك نإَف ) :نيمكحلا نيذه نيب لاقو «قاثيم هنيبو اننيب يذلا يف اهدعب ةيآلا

 لو ؛ةيد ركذي ملو «ةيآلا 6 ٍةَنِْؤُم ٍةَبَقَر ريِرْخَتَف ٌتيْؤُم ّوهَو مك ْوُدَع رمق نمي

 مهراد ءانل ودع موق يف :ينعي (ِرمَوَق ني ) :هلوق نوكي نأ الإ ىنعم ةيآلا لمتحت
 تغلب اذإ نأ 2 هللا لوسر ةنس نم ناكو «ةحابم تناك املف «:ةحابم برح راد

 حيبي ال هنأ ىلع ليلد كلذ يف ناك ."'نيراغ مهيلع ريغي نأ ةوعدلا سانلا
 .هركذ زع هللا مكح اذه ناكف ؛ دوق وأ لقع لتق نإ هل نم اهيفو راد ىلع ةراغلا

 يف الإ مكل ودع موق نم لجرل لاقي نأ زوجي الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .انل ودع موق

 :"” (نيملسملا رارحألا لاجرلا تايد) أطخلا تايد :(اضيأ) مألا
 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 ٌلْثقَي نأ ِنيؤُمِل اك اَمَو ) :كك هللا لاق :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 ( لَهُ لإ ةَمَّلَسك ُةَيِدَوِةُِْم بقر ٌريرخَتَف اًطَح اًئِْؤُم َلََق نمو اًمطَح الإ انِيؤُم
 ىلإ ةمّلسم ةيد نمؤملا لتاق ىلع نأ .هباتك ليزنت يف ىلاعتو كرابت هللا مكحأف
 نع ملعلا لهأ نم ددع لقن ناكف ؟ةيدلا مك لق هيبن ناسل ىلع نابأو .هلهأ
 ناكف .لبإلا نم ةئام ملسملا ةيدب ىضق لِي هللا لوسر نأ ؛مهنيب عزانت ال ددع

 .01/8/ص طبحملا سوماقلا رظنا ءٌراغ :اهدرفم ؛نولفاغ مهو :يأ 2غ(

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو ١358/ص ١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 6١٠2ه /ص ى/ج «مألا عز

 .؟ة8واةال /ص ال /ج .بلطملا

 نين



 ملسملا يفف ءذخأن هبو ةصاخلا قيرط نم يوُر دقو «ةصاخلا لقن نم ىوقأ اذه

 .لبإلا نم ةئام أطخ لتقُي

 نع .هعيبر نب مساقلا نع .ناعدج نب ديز نب يلع نع «نايفس انربخأ
 دمعلا ليتق يف نإ الآ» :لاق كي هللا لوسر ّنأ ءامهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع

 اهنوطب يف ةَفِلَخ نوعبرأ اهنم ةظلغم لبإلا نم ةئام اصعلا وأ طوسلاب أطخلا

 .ثيدحلا ''”« اهدالوأ

 نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع نع ءسنأ نب كلام انربخأ
 يف » :مزح نب ورمعل هي هللا لوسر هبتك يذلا باتكلا يف نأ «هيبأ نع ءمزح

 .ثيدحلا ''”« لبإلا نم ةثام سفنلا

 نع .دلاخ نب ملسم انربخأو «هيبأ نع ءسوواط نبا نع «ةينيع نبا انربخأ
 .ءاطعو لوحكم نعو .باهش نبا نع ءىسوم نب بويأ نع ءرمع نب هللا ديبع
 نم ةئام ل هللا لوسر دهع ىلع ملسملا رحلا ةيد نأ ىلع سانلا انكردأ :اولاق

 ينثاوأ «رانيد فلأ ىرقلا لهأ ىلع ةيدلا كلت ه# باطخلا نب رمع مّوقف «لبإلا

 ال ءلبإلا نم ةئام ةيدف بارعألا نم هباصأ يذلا ناك اذإف ,.مهرد فلأ رشع

 نم ةئام يبارعأ هباصأ اذإ يبارعألا ةيدو «قرّولا الو بهذلا يبارعألا فلكي

 .لبإلا

 امك ءاهريغ ةيد ال لبإلا نم ةئام ملسملا رحلا ةيدو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .اهتميقف لبإلا تزوعأ نإف # هللا لوسر ضرف

 نباو (4؟ /8) يئاسنلاو (/19) تايدلا / دواد وبأ هاور نسح وهو «فيعض هدنس ثيدحلا )١(
 دقو ((1915) نابح نباو (18/8) يقهيبلاو 0/77 دوراجلا نباو 0" /0 تايدلا / هجام
 "جا «يعفاشلا دنئسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «نابح نباو ناطقلا نبا ثيدحلا ححص

 .555و 75١ /مقرب 9١35و ؟8١/ص

 و9١1/ص “/ج «يعلا ءافش رظنا هتاياور عومجمب حيحص وهو «لسرم هدانسإ ثيدحلا )0

 .316 و 354 و 551 /مقرب ل

 نرغب



 :" (بدؤي مامإلاو بيبطلا أطخ) باب :(ًاضيأ) مألا

 نأ ِنيؤُمِل تراك اَمَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 بيصيف ءيشلا يمري نأ :أطخلا نأ فرعي يذلاو «ةيآلا [4؟ :ءاسلا] © َميِلَهُأ

 .هريغ ىنعم لمتحي دقو «هريغ
 نأ لجرلل نأ يف ًافلاخت ملعلا لهأ نم ملعأ ملو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ًاناسنإ ىري الو ءامهنم ًادحاو ىمر ول هنأو ءضرغلا يمري نأو ءديصلا يمري

 اذإ باصملا ةيد نمض «ناسنإل ةاش وأ ًاناسنإ ةيمّرلا تباصأف «ناسنإل ةاش الو

 .بقعت اذإ ةيمرلا ةحابإب هل مهمكح تدجوف «تتام اذإ ةاشلا نمثو «تام

 لحي هتدجوو ءملسم ّقح الو ًاملسم فلتي ال نأ ىلع ىمري نأ :ىنعم «هانعمف
 يذلا ءيشلا ناكو «ةبوقعلا كرتي نأ مامإلل لحي هتدجو امك .يمرلا كرتي نأ هل

 ائيش فلتيف اهكرت هلو هل ةحابم لجرلا اهيمري ةيمرلاب هكرت هلو مامإلا هلعفي

 هب ةبوقعلا لب .هذخأي نأ َكْبك هللا ضرف يذلا ّدحلاب هنم هب هبشأ «يمارلا هنمضيف

 نأ يف دحأ فلتخي ال هنأل «ةيمرلا نم فلت اهيف ءاج نإ ةنومضم نوكت نأ ىلوأ

 .ةحابم ةيمرلا

 :"” (ناسحتسالا لاطبإ) باب :(اضيأ) مألا

 اوُُعقآَف ) :لاقف هقلخ نم رفكلا لهأ ءامد كك هللا حابأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اورهظأ نإ مهءامد مّرحو ."'ةيآلا [9 :ةبوتلا] « ٌرُهوُمْتدَجَو ُتِيَح َنيِكِرْشُمْلا 000

 .ةيآلا © اًعَطَح اَلِإ ائِْؤُم َلُثَقَي نأ نِيْؤُمِل حراك اَمَو ) :لاقف مالسإلا

 .1737/ص ءال /ج «بلطملا دبع .د /قيقحن مألا رظناو ال5 /ص تا/ج ءمألا 2000

 خ١ /ص ق/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو :3٠١1 /ص ءال /ج «مألا مف

 .قباسلا عجرملا رظنا .تبثأ ام باوصلاو «اولتقا» ءاف نودب مألاب تدرو دقو (؟)
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 2١0 ةمذلا لهأ ةيد باب :(اضياأ) مألا

 :لاق عيبرلا انربخأ

 يدوهيلا ةيدو :ه# ةفينح وبأ لاق :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 .دّوَقلا نيملسملا نم هلتق نم ىلعو .ملسملا رحلا ةيد لثم يسوجملاو ينارصنلاو

 رحلا ةيد فصن امهدحأ لتُق اذإ ينارصنلاو يدوهيلا ةيد :ةنيدملا لهأ لاقو

 .رفاكب نمؤم لتقي ال :ةنيدملا لهأ لاقو .مهرد ةئامنامث يسوجملا ةيدو ءملسملا

 لتف © هللا لوسر ّنأ ةنيدملا لهأ ىور دق :هّللا همحر نسحلا نب دمحم لاق

 "'« هتملب ىفوأ نم ّقحأ انأ» :- مالسلاو ةالصلا هيلع - لاقو .رفاكب ًاملسم

 ...ظفللا اذهب ثيدحلا قاسو

 نيملسملا نم لجر لتقُي نأ رمأ هنأ ف اسم نب ردع نع اغلب دقو

 يبأ نب يلع نع انغلب دقو «هب هلتقف «ةريحلا لهأ نم ةليغ ينارصن لجر لتقب

 .هب لِتُق ينارصنلا ملسملا لتق اذإ 0 بلاط

 هباتك يف ةّيدلا هللا ركذ ءلوقلا قدصأ نبك هللا لوقف ةيدلا يف 00

 نط اَِيْؤُم لَك نمو اًنَطَح الإ ائيْؤُم َلْمَعَي نأ ٍنيْؤُمِل تر مو ) :لاقف
 :لاقف قائيملا لهأ ركذ مث «ةيآلا « َيِلَمُأ لإ ُةَمَلَسُم 1 ُةَمْلَسُم هيد ٍوَِمْؤُم ََبَقَر ريرختق م

 )١( .8/ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 27370 /ص ءال/ج .مألا ص/117و١١١

 .171/صو

 1١74-16( /”) يتطقرادلا هاورو )١/5(« ليسارملا يف دواد وبأ هاور .فيعض ثيدحلا (؟)

 يف دمحم نب ميهاربا دوجول لصو اذإ ةجحلا هب موقت ال لسرم هنأ باوصلا نكلو .ًالوصوم

 دقو فيعض وهو رمع ىلوم ينامليبلا نب نمحرلا دبع دوجولو «ثيدحلا كورتم وهو هدنس

 قيقحت يف يعلا ءافش رظناو«ةليغلا لتق يف هنأ نمحرلا دبع يبأ نب هعيبر .ةنيدملا هيقف هرسف
 .هدعب امو "0 /مقرب 11و 5١١ /ص 3/ج «يعفاشلا دئسم
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 ٌريِرَغَو فِلْهَأ نإ ُةَمْلَسُم ٌةَيِدَف ّقَكيِي مُهَتْيَبَو ْمكَنِبَب مْوَق نم تراك نإو )
 7 م

 .ةيآلا 6 ٍةَنِمّؤُم ٍةَبقَر

 لهأ يف لقي ملو .- هلهأ ىلإ :يأ - ةملَسُم ةّيد امهنم دحاو لك يف لعجف

 لعجف .نيملسم اوسيل قاثيملا لهأو - ةنيدملا لهأ لاق امك-«ةيّدلا فصن قاثبملا

 لوسر نع ةريثك كلذ يف ثيداحألاو ءهلهأ ىلإ ةمّلسم ةّيد امهنم دحاو لك يف

 كلذ ىورو .ملسملا ةيد لثم رفاكلا ةيد لعج هنأ .ةفورعم ةروهشم كتي هللا

 يرهزلا باه نبا ف لل لوسر ثيدج مهملعأو ناز ف مهملعأو بهل

 مهنع هللا يضر نامثعو رمعو ركب يبأ دهع يف دّهاعملا ةيد نأ ركذف هّللا همحر

 .ملسملا رحلا ةيد فصن لثم اهلعج .ه# ةيواعم ناك املف ءملسملا رحلا ةيد لثم

 ىلإ مههقفأ هاور امع اوبغر فيكف ثيداحألاب هنامز يف مهملعأ ناك يرهزلا نإف
 .؟!ةيواعم لوق

 نم دحاو ريغ اذه يف انفلاخ دقو .مهرد ةئامنامث يسوجلا ةيدو .ملسملا ةيد ثلث

 نإ .هنم ينرضح ام يكحأسو ءهتلأسو ءمهضعب ىينلأسو ءمهريغو سانلا ضعب

 .ىلاعت هللا ءاش

 يغبني الام :تلقف ؟رفاكب نمؤم لتقي الأ يف كتجح ام - رواحملا - لاقف

 .هدعب نمع رابخألا مث

 ."” رابخألاو ةّئنسلاو باتكلا نم كلذ ىلع ةّلدألا قاس مث

 .عوضوملا اذه لوح بيط شاقن 7717و 77١ /نيتحفصلا يفف 7 /ج «مألا رظنا )١(
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 ِنيؤُمِل تراك امو ) :لاق و هللا نإ ''':- ىلاعت هللا همحر - يعفاشلا لاق

 ةَمَلَُم كيو وم بَ ريِرَخَتَف اًكَطَح اًئِمْؤُم َلَتَق نَمَو اًكْطَح الإ اًئِمْؤُم َلثقَي ن نأ

 َةَمَّلَسُم ٌدَي ف هي ِدَق قَّثيِم كَم مُهَنبَبَو مكن رْوَف ني تاك نإو ) :لاقو « َءيِلَمُأ ََلِ

 دهاعملا لتق نيب انيوسو تيوس املف «ةيآلا © ٍةَئِمْؤُم ِوَبَقَر ٌريِرخَو فِلَمَأ نإ

 ,ةيدلا يف امهنيب يوسن نأ انل يغبني ناك ءهللا مكحب ةبقرلا يف ملسملاو

 وأ ,هتعاطب دبع هللا رمأب و ينلا نع اهددع ىلع ةلالدلا تلبق امئإف «يحولا

 .هنع ًادوجوم نكي مل اذإ هدعب نّمع

 ةيد ددع كَل هللا لوسر ةّئس يفف :انلق .ةيدلا ددع هللا باتك يف ام :لاق

 نع تنأو هنع انلبق "' قرّولاو بهذلا نم ه5 رمع نعو «لبإلا نم ةئام ملسملا

 ه5 رمع نعو «ملسملا ةيد ددع لم ينلا نع انلبق اذكهف :انلق .معن :لاق

 ."" هفرعن ءيش ف ينلا نع هيف نكي مل اذإ ,مالسإلا فلاخ نمم هريغ ةيد ددع

 0 (اطخ ديصلا لتق) باب :(اضيأ) مألا

 ْمُتنَأَو َدْيَصلآ اوُلُمقَت ال ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا [10 :ةدئامل] © َدِيَعَتُم مكس دُهَلتَق نَمَو مرح

 :لئاق لاق نإف ءأطخ وأ ًادمع هلتق نم ديصلا ىزجُي :هللا همحر يعفاشلا لاق

 !؟اطخ هلتاق ىلع هتبجوأ فيكو ءًادمع ديصلا لتاق ىلع ةيآلا يف ءازجلا باجيإ

 .17١و١5١ /ص ؛4/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2774 /ص ءال /ج .مألا )غ0(

 .ةضفلا :قرولا قفز

 .عوضوملا لوح ةعئار ةشقانم اهيفف 10و 774 /ص 17 /ج «مألا رظناو ()

 .556 /ص /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 038١ /ص ”قا/ج مألا قف
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 نأ رظحي ال ًادمع ديصلا لتاق ىلع ءازجلا باجيإ نإ :- هللا ءاش نإ - هل ليق

 نيأ نمف باتكلاب دمعلا يف تبجوأ اذإف :لئاق لاق نإف ءاطخ هلتاق ىلع بجوُي

 ةّئسلاو نآرقلا ىلع ًاسايق أطخلا يف هتبجوأ :ليق ؟اطخلا يف ءازجلا تبجوأ
 :أطخلا لتق يف كك هللا لاق :ليق ؟نآرقلا ىلع سايقلا نيأف :لاق نإف .عامجإلاو

 ...ةيآلا "” ( لَه لِ ةَمْلَسُك ةَيِدَوْقَِمْؤُم وبر ٌريِرَحَتَف اًطَح اَنْ َّلََق نَمَو )

 :() دترملا # :(اضيأ) مألا

 َيِلَهَأ ل ُةَمْلَسُم ٌةَيِدَو ) :اطخلا يف ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :ُهَل ىفْع ْنَمَف ) :َكْبَك لاق مث «ىلتقلا يف صاصقلا ركذو «ةيآلا 4 ْاوُقَّدَصَي نأ لإ

 .ةيآلا [104 :ةرقبلا] (ِوُرْعَمْلاب ٌعاَبْيأف ءْىَس ِهيِجَأ َنِم

 نأ ىلع لدف «ةبراحلا يف مهركذي ملو .مدلا لهأ دمعلاو أطخلا يف ركذف

 .ملعأ هّللاو ؛هريغ لتق مكحل فلاخم براح ا لتق مكح

 :"” ماحلاو ةبئاسلاو ةليصولاو ةريحبلا :(ًاضيأ) مألا
 ُةَمَلَسُم ٌةَيِدَق ) :أطخ لتاقلا يف همسا كرابت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا (ٍوَِْؤُم ِْبَكَرُريرحتَو يلهَأ نإ
 :'*' نيملسملا عاتم نم ةدرلا لهأ دي ف نوملسملا باصأ ام :(ًاضيأ) مألا

 مالسإلا رهظأ دقو «ةراغ ريغ يف *' هلْثَق لجر دمع ولو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 «لتقلاب نمؤم وهو هَدّمَع هنأل اَدَو هْمَلْعي مل نإو هب لِتُق «لتاقلا همِلَعو «لتقلا لبق

 .اهدعب امو 187 /ص 7 /ج ؛مألاب عوضوملا اذه ةشقانم يف ًاديزم رظنا )١(

 .9١7/ص ؛ه /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .357 /ص ؛4 /ج مألا (؟)

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 27١5 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 284 /ص ت/ج ءمألا (6

 .451 /ص ءال /ج ؛بلطملا

 مألا رظناو ءكلذك («برحلا دالبب ملسملا لتق) 70 /ص ءرظناو 277 /ص تلج «مألا (#)

 .(روكذملا ناونعلا) 88/ص رظناو 241 /ص ءال /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت
 .برحلا رايد يف ملسملا لتق :يأ (0)
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 هللا لوقل ةراغ يف هلتق هلاك ,هيعب هلتقل دماع ريغ هلتق اذإ دوقلاو لقعلا هنع طقسي امإو

 .ةيآلا (ٍةَِمَؤُم َُبَقَر ريرخَتق ٌتْؤُم َوهَو َمكَل َوُدَعِرموَف نم تراك ن إف ) :َدك

 .مكل ودع موق يف :ملعأ هللاو ينعي - هللا همحر - يعفاشلا لاق

 :"” (لتقلا ةرافك) باب :ينزملارصتخم

 بكر ريِرْحَتَف اًمَطَح اًئِمْؤُم َلَمَق نَمَو ) :ىلاعت هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق
 0 ٌةَمَّلَيُك ٌةَيَدَد

 َوهَو ْمُكْل َوُدَعِرمَوَق نم تراك نق ) :لاقو ةيآلا « َِلَهَأ نإ ُةَمَّلَسُم ُهَيِدَو ٍةَنِمْؤَم

 ملو ؛ةصاخ برح راد يف ؛موق يف :ىنعي ةيآلا 6 ٍةَنِمَّؤُم ٍةَبَقَر ريرَحَتف ُنوْؤُم

 يف هلتقي وأ «ريغي نأ كلذو ءًاملئسم هفرعي ال وهو هلتق اذإ هيد الو ًادوق هل لعجي

 .كلذ وحن وأ ,مهراد يفو ؛نيكرشملا ةئيهب ًادرفنم هاقلي وأ ؛ةيرس

 َةَمَلَسُت ٌةَيِدَق ة قكيم َقكبِم مُهنْيَبَو مكب ِمْوَف ني ناك نإو ) :ىلاعت هللا لاق

 .ةيآلا 6 ٍةَِمْؤُم ٍبَقَر ريو ءِلَهَأ لإ

 لتق ينو ءاطخلا يف لتقلا ةرافك هيلع تبجو اذإو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ."' ىلوأ دمعلا يف ةرافكلا تناك ءبرحلا راد يف نمؤملا

 ديصلا لتق يف ةرافكلا ناب - يعفاشلا :يأ - جتحاو :هللا همحر ينزملا لاق

 ًادمع لتقلا ةرافك كلذكف «مثأملا يف الإ ءاوس أطخ وأ ًادمع مرحلاو ؛مارحإلا يف

 .مثأملا يف الإ ءاوس اطخ وأ

 .7054 /ص «ينزملا رصتخم )0غ(

 بوجو ىلإ بهذ نم جتحا دقو :ريثك نبا لاقو «57 4 /ص ١ /ج «ريثك نبا ريسفت رصتخم (0)

 ينب نم رفن 5 ينلا ىتأ :لاق عقسألا نب ةلئاو نع دمحأ مامإلا هاور امب دمعلا لتق يف ةرافكلا

 ًاوضع اهنم وضع لكب هللا يدفي ةبقر قتعيلف :لاق .بجوأ دق انل انبحاص نإ :اولاقف ميلس

 .188و 787/ص /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ءثيدحلا « رانلا نم هنم
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 )١( فالتخالا نمرخآ هجو :ةلاسرلا

 تراك امو ) :هللا لاق ءمعن :- رواحملل - تلق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ( اًميِكَح ) :هلوق ىلإ « اًعطَح الإ اِؤُم َلْثَعَي نأ نؤُمِلا
 .ةبقر ريرحتو .ةيدلا أطخ نمؤملا لتقب هللا بجوأف : هللا همحر يعفاشلا لاق

 دهعلاو ناميإلاب مدلا يع َعونمم أعم اناك اذإ «ةبقر ريرحتو .ةيدلا قاثيملا يذ لتق يفو

 َتَلِعُجَف .ناميإلاب عونمت وه و ةعونمملا ريغ غ رادلا يف نمؤملا ناكف أعم رادلاو

 ناك املف .ناميإلاب مدلا عونم وهو .ةيدلا هيف لعجي مو .هفالتإب ةرافكلا هيف

 الو «ٌلَقَع مهيف نكي مل راد الو نامإب نيعونمم ال نيكرشملا نم ءاسنلاو نادلولا

 .ةرافك الو - هللا ءاش نإ - َمئأَم الو هيد الو دَوَق

 (” حلا ف هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 :ىلاعت هللا لاق ءأطخ نمؤملا لتق ىلع :"'طخلا يف كلذ يعفاشلا ساقو

 ماع :اهلتق نع عنملاو «ةيآلا © ٍقَنيْؤُم ٍةَبَقَر ريِرخَتُف اًنَطَح اًئيْؤُم َلَتَق نَمَو )

 .اطخلاو دمعلا يف - لاومألاو سانلا نم - عونمملا يف مرُعلا نيب اوُقرْفُي مل :نوملسملاو

 : © ةعجرلاو قالطلاو ؛علخلا ف هنع رثؤي ام :(اضيأ) نآرقلا ماكحأ

 ريرحت هيزجُي ال :لاق ةيآلا ( ِةَبَقَر ريرختف ) :كَك هللا لوق يف يعفاشلا لاق

 (ٍةئمْؤُم ِةَبَقَر ٌريرَحَتَف ) :لتقلا يف لوقي َكْبك هللا نأل ؛ مالسإلا نيد ريغ ىلع ةبقر

 )١( /ص «41ال و 5*7 /ناترقفلا ةلاسرلا  7١١و٠7" /ج «يعفاشلا بقانم رظناو ١ /ص 06".

 /ص «١/ج .نآرقلا ماكحأ (؟) 176.

 ) )9أطخ نمؤملا لتق ىلع مرحم وهو ديصلل اطخلا لتقلا ةرافك ساق يأ

 ):( سايق هيفف 2777 /ص «.يقهيبلل /يعفاشلا بادآ رظناو 2.775/ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ

 .ةنمؤم ةقتعملا ةبقرلا نوكت نأب أطخ لتقلا ةرافك ىلع راهظلا ةرافك
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 .- ملعأ هللاو - ليلدلاك «ةرافك - تناك اذإ - لتقلا ةبقر يف هللا طرش ناكو «ةيآلا

 .ةنمؤم الإ ةرافك يف ةبقر يزجُ الأ ىلع

 () ةقرفتم تايآ ف ريسفتلا ذ هنع رثؤي ام :(اضيأ) نآرقلا ماكحأ
 مود»

 اَئِمْؤُم َلّثَقَي نأ نيْؤُمِل تراك اَمَو ) :كو هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .أطخ الإ هاخأ لتقي نأ نمؤملل سيل هنأ :هانعم «ةيآلا « اًكطَخ الإ

 (” ( ايف اًدِلَح ُمكَهَج ُُوََرَجَف ادّمَعَتُم انه ائِمْؤُم ٌلثَقَي نَمَو ) : كو هللا لاق

 :"” (نآرقلا نم لتقلا ميرحت لصأ) دمعلا حارج باتك :مألا

 :لاق هللا همحر عيبرلا انربخأ

 ميرحت لصأ ىلع لدت يتلا تايآلا ركذ نأ دعب - :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ُمَئَهَج ءُهُواَرَجَف اَدّمَعَتُم اَئِيْؤُم َلّثَقَي نَمَو ) :ك هللا لاقو - نآرقلا نم لتقلا

 .ةيآلا © ايف اًدِلَح

 :''” (ناسحتسالا لاطبإ) باب :(اضيأ) مألا
 ءهُواَرَجَف اَدّمَعَتُم ائِمْؤُم َلّكَقَي نَمَو ) :- كي - لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؛مهيلع ًاضرفو أمتح مهلاتقو «ةحابم نيكرشملا ءامد ذئئيح لعجف «ةيآلا ( ٌمئَهَج

 .ناميإلا اورهظي مل نإ

 .187/ص ؛" /ج «نآرقلا ماكحأ )١(

 هيلع ُهّللا َبِضْعَو ايف اًداَخ ُمئَهَج ُهواَرَجَف اًدِمَعَتُم اًنِيْؤُم َلْثَقَي نَمَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 .[97 :ءاسنلا] ©« اَميِظَع اًجاَّذَع دّهَل َّدَعَأَو دُهَتَعَلَو

 مألا رظناو «لتقلا ميرحت باب لوأ 777 /ص ءينزملا رصتخم رظناو ؛* /ص .7/ج ءمألا (5)

 .ه /ص .ا/ /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت
 .47 /ص 9 /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 004 /ص ءال /جءمألا (:)
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 كرا
 00 6 أوئيبَتف هللا ليبَس ىف َمُثَبَرْص اَذِإ ) : كو هللا لاق

 :"” (هريغو مكحلا 4 تبثتلا) باب :مألا

 « أوئيبتف ِهّللأ ليِبَس ىف َمََبَرَص اَذِإ ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هيضمي نأ لبق ًائيبتسم نوكي نأ هدابع نم دحأ ىلع هرمأ ىضمي نم هللا رمأف «ةيآلا
 ص 0 ست . وتص ا ا 0000

 ِرَرّضلا ىلؤأ ُرْيَغ َنيِنِْؤُمْلآ َنِم َنوُدِجفْلا ىوَعَسي ال ) : كو هللا لاق
 0 0 تصوم ل م عر م م سام عام م

 َنيِدِهَجْلا هللا لضف مهِسفنَأَو مهل'ومأب هللا ليِبَس ىف َنوُدِهَجْلآَو
 سكر عر هدوص تير 43

 "9 ( ٌهَجَرَد َنيِدِحَفْلا لَع َمِييفنُأَو رهِلَومْأب
 :( 79 داهجلا ضرف لضْفَت فيك :مألا

 َنِم َنوُدِقْلا ىوَتْسَي ال ) :َكَْك هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 ١ و م 9 - 7 7 م وص 7 - ًّ م2 هوكمص وهم 4 4 ع

 هللا لضف ٌمِيِسفناَو م روم هللا ليِبَس ىف َنوُدِهَجْلَأَو ِرَرّصلا ىلؤأ ريغ َنيِيِيْؤُمْل

 .ةيآلا « ٌةَجَرَد َنيِدِحَفْلا ىَلَع ٌمِيِسفنَأَو زهلومأب َنِدِهَجْل

 هلأ ْنمِل اوُلوُقَت الو أوُئيَبَتق للا ٍليبَس ىف ْرََرَص اَذِإ اَوَُماَء ترينأأ اتي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 مْسُك كللذك ةريبَك منام هلا دف اينُدلا ةؤّيَحْلا ضرع توُفتبت اكيْؤُم تسل َمّلَسلآ ْمُكَنلِ
 .[44 :ءاسنلا] © اًريبَح تروُلَمْعَت مب رك هلأ بر إ اوكي ْمُكَتَلَح هلأ ىرمق لبق ني

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو «8١١/ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «45 /ص ءال/ج «مألا ()
 .١١1و١١71 /ص 8 /ج «بلطملا

 يف َنوُدِهَجْنَأَو رَرّضلأ ىلؤأ ُريَغ َنيِييْؤُمْلا نِي َنوُدِحَفْلا ىوتْسَي ال ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 َدَعَو ًالكو ُهَجَرَد َنيِدِسَفْلا ىلَع ْمبيْفنَأَو زهِلَوْمَأَب َنيِدِهَجْأ هللا َلْضَف يشدو هلم هلأ ٍليَِس
 .[40 :ءاسنلا] ( اًميِظَع اًرَجَأ َنيِدِحَفْلا لَع َنيِدِهَجُمْلا هَل َلّصضَفَو يَسُحَآ هَل

 .784 /ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2167 /ص «4 /ج ألا (8)
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 ال مهدعو لب .فلختلاب ىنسحلا نودعويو .«فلختلاب نومثأي ال مهأ «ىنسحلا

 ءوس الو ءأكش اوفلختي مل نينمؤم اوناك نإ .ىنسحلا فلختلا نم مهيلع عسو
 .وزغلا يف لضفلا اوكرت نإو «ةين

 :© (ملعلا) باب :ةلاسرلا

 ىوَعْسَي آل ) :هللا لاقف ,"' امهنيب هللا وسي لو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 9 3 ماى سا ع ممر ره مب نق يم ا هوكممب رااشاو 7

 مِهِلوُمَأب هللا ٍليِبَس ىف َنوُدِهَجْلَاَو ٍرَرَّصلا ىلؤأ ُرْيَغ َنيِيِمْؤُمْلا َنِم َنوُدِجَفْل
 َهَعَد ظلُكَم خ15 يرسؤأا غ5 بكي هررس”أ هر ريكا ك4 1450 ثك
 َدَعَو الكو ةَجَرَد َنيِدِجَقْلا ىلَع َميِسفنَأَو رهِلومأب َنيِدِهَجْلآ ُهّللأ ّلْضَف ميِسفنَأَو

 .ةيآلا ( اًميِظَع اَرَجَأ َنِدِحَفْلا لَع َنيِدِهَجُمْلا هلأ َلّضَفَو َْوْسُكَل هلل

 .ةماعلا ىلع ضرفلاف '” تايآلا يف رهاظلا امأف

 ,ةيافكلاب ةماعلا ضعب ماق اذإ هنأ يف ةلالدلا نيبَأَف :- رواحملا :يأ - لاق

 :تلق .؟اهنم وه نيأو :لاق .ةيآلا هذه يف :هل تلقف ؟مثأملا نم نيفلختملا جرخأ

 ىنسحلا داهجلا نع نيفلختملا دعوف «ةيآلا ©« َْيَسَُآ ُهَّللَأ َدَعَو الكو / :هللا لاق مم وهم الار ةك 2ع ُ

 فلختلاب نيمثآ اوناك ولو ؛نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا ةليضف نابأو .ناميإلا ىلع

 .ىنسحلا نم مهب ىلوأ - هللا فعي مل نإ - مثإلاب ةبوقعلا تناك ءمهريغ ازغ اذإ

 :''' ةلاسرلاو ةيزجلا باتك نم (ريفنلا) باب :ينزملا رصتخم

 ( اًميِلأ اًباَذَع ّمُكَبْذَعُي اوُرِفََت لإ ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 0-0 و - 8 5 ره 8 م 9م 8 2 5 -

 ٍرَرّصلَأ ىلؤأ ريغ َنيِيِمْؤُمْلا َنِم َنوُدِحَقْلا ىوَتَسَي ل 7 :لاقو «ةيآلا [9 :ةبوتلا]

 ةضك اش /ص 2 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو هر - ””5”/ص قمت - ١4 /تارقفلا ةلاسرلا 2000

 .داهجلا نع نيدعاقلاو نيدهاجلا نيب :يأ قف

 ىلإ هاعد ام حرشي نأ دارأ مث «نيع ضرف هنأ لاتقلاب ترمأ يلا تايآلا رهاظ نأ :كلذي ديري (9)

 .ةلمجلا هذه دعب ةيلاتلا ةرواحملا يف اهرهاظ ريغب لوقلا

 1 /ص «ينزملا رصتخم 2
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 نيدعاقلا دعو املف «ةيآلا « َيْسُحآ هلآ َدَعَو الُكو ) :هلوق ىلإ « َنوُدِهَجُلَأَو

 نم جرخ ةيافك ريفنلاب مقي مل اذإف «ةيافكلا ىلع ريفنلا ضرف ّنأ لد ىنسحلا
 ريفنلا نوكي ال ىتح ةيافك مهيف ناك نإو «ىلاعت هللا لاق ام اوبجوتساو .فلخت

 .ىنسحلا مهعيمج دعو ىلاعت هللا نأل ؛فلخت نم مثأي مل ءالطعم
 مس عمر هداردص

 '» ( يدك عيف أوُلاَق َحيِسفنَأ ىملاط ُهَكِلَمْلا مُهنفوَت سنا ) : كو هللا لاق

 ( ةليج َنوُعمِطَتْسَي ال نادلولاوِءآَستلاو ِلاَجْرلأ م م َنيِفَعْضَتَسُمْلا الإ ) :لاقو

 ( ْمِهَبَع َوُفَعَي نأ هلأ ىَسَع َكِتلوَأَف ) :لاقو

 ("' ةرجهلا ضرف :مألا

 ,ل# هلوسر ىلع داهجلا َْبَك هللا ضرف املو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 اوأرو .ةكم لهأ يف كي هللا لوسر نخثأو «ةحابأ ناك ذإ دعب نيكرشملا دهاجو

 نع مهونتفف ءمهنم ملسأ نم ىلع اودتشا ءَد هللا نيد يف لخد نم ةرثك

 .مهنم اونتف نم وأ «مهنيد

 ههبلَقَو رك أ ْنَم الإ ) :لاقف نينوتفملا نم ةرجحلا ىلع ردقي مل نم هللا رذعف

 لعج هللا نإ» :ك هللا لوسر مهيلإ ثعبو «ةيآلا 1١7 :لحنلا] © ٍنَمِيِإلآب نِوَمَطُم

 هنيد نع نتفُي نم ناك اذإ جورخلا ةرجهلا ىلع ردق نم ىلع ضرفو ءًأجرخت مكل

 انك اوُلاَق مك مف اولا مييشأ ملط ُةكيلمْلآ مهضوم نأ نإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك تايآلا )١(

 ْتَءآَسَو هَهَج مُهنَوأَم كيلو "ايف أوُرِجاَُبَف ٌةَعسو هللا ضَرَأ َنُكَت ْمَلأ اَوُلاَق 'ضرألا ىف َنيِفَعْضَعْسُم

 © ًاليِبَس َنوُدَتي لَو ةَليِح َنوُعيِطَتْسَي اَل نَدلوْلآَو ءآَسِيلاَو ٍلاَجَرلأ م هرب َنيفَعْضَتسُمْلآ الإ © اريِصَم

 .[59 34 31/ :ءاسنلا] © اًروُفَغ اًرفَع ُهَّللأ تراكو ع وفي نأ هلأ ىَسَع كيتو

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو ١5-218 /ص 7 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ءك١15 ص ؛ ج مألا (؟)
 .855و 756 /ص .ه /ج ؛بلطملا

> 



 فلخت ءيفوت مهنم لجر يف لاقف «ثيدحلا '''« عنتمي الو
 :رجاهي ملف ةرجحلا نع

 .ةيآلا ( منك مف أوُناَف َميِشنَأ ىمِلاط ُةَكَلَمْلآ ُمُهَقوَت نينا نإ )

 ٍلاَجّرلأ َِم َنيِفَْعْضَتْسُمْلا الإ ) :لاقف نيفعضتسملا رذع هللا نابأو

 .ةيآلا © اًميِحَر ) :ىلإ « ٌةَليِح َنوُعِيِطَتْسَي ال ِنَدَلوْلآو ِءآَسِلآَو

 .ةبجاو هللا نم (ىسع) :لاقيو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةرجهلا ضرف نأ ىلع 8 هللا لوسر ةّئس تّلدو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأل ؛ اهب ِمَلْسَي يذلا دلبلاب هنيد نع َنِتُف نم ىلع وه ام ءاهقاطأ نم ىلع

 نب سابعلا - مهيف - مهمالسإ دعب اهب اوميقي نأ ةكمب موقل نذأ ك# هللا لوسر

نمل اولوقي نأ هشويج رمأي ناكو «ةنتفلا اوفاخي مل اذإ ؛ هريغو بلطملا دبع
 :ملسأ 

 نيملسملا - بارعأك متنأف متمقأ نإو «نيرجاهملل ام مكلف مترجاه نإ »

 .ثيدحلا "'« محل لحي اميف الإ مهريخُي سيلو

 سرر مج هاو .-ََ - 2 -

 "' (ةَعَسَو ارمثك اَمَعرَم ضألا ىف َدَجلأ ٍليِبَس ىف رج ايِنَمَو ) : كو هللا لاق

 :'” ةرجهلاب نذإلا :مألا

 مل ءأنامز ةكمب نيفعضتسم نوملسملا ناكو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 :لاقيف ًأجرخم مهل لعجو «ةرجهلاب مهل كك هللا نذأ مث ءاهنم ةرجملاب هيف مهل نذؤي
9 

 #8 هللا لوسر مهملعأف «ةيآلا [؟ :قالطلا] « اجَردَع دل لعج هَل ِقكَي نَمَو ) تلزن

 .ريسلاو داهجلا باتك (17١هال- ١07/0 ملسم هاور )١(

 كرشلا رادب ةماقإلا يف ةصخرلا) باب ريسلا باتك ١5( /4) ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور (؟)

 .(ةنتفلا فاخي ال نمل

 بْنِ خُرَخنمَو هَعَسَو امك اَمَعرُم ضزألا ىف ذيول لييَس ىف اج نمو ) :للاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا 0

 ٠٠١[. :ءاسنلا] « اَميِحّر اًروُفَغ هلأ َناكَو هللا لَع هرج قو ذَفَف تأ هكر ذي هُم ءِإوُسَرَو هللا ىلإ اًاَهُم

 .د /قيقحت مألا رظناو 211 -١١//ص ا /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 15١« /ض 4 /ج ءمألا (:)

 .514 /ص .4 /ج «بلطملا دبع
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 ٍليِبَس ىف ٌرِجاَنَمَو ) :لاقو ءأجرخت ةرجحلاب مهل ىلاعتو كرابت هللا لعج دق نأ

 .ةيآلا « َةَعَسَو اريثك اًمَعَرُم ضرألا ىف ده

 كرت يقب نم ىلع مّرحم ريغ مهيلإ ترجاهف ةفئاط كَل هللا لوسر رمأف ءمالسإلا
 .مهيلإ ةرجمهلا

 - ةرجمهلاب كلي هلوسرل ىلاعتو كرابت هللا نذأ مث :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .اهب ماقملا ةكمب يقب نم ىلع اذه يف مّرحي ملو «ةنيدملا ىلإ -ُهَي هللا لوسر رجاهف
 .داهجب مهل نذأي ملو ءاونتفي نأب :اولق نإو - ذئتقو - كرش راد يهو

 .كرشلا راد نم اورجاهي نأ مهيلع اذه دعب ضرف مث .داهجلاب مهل َْبِو هللا نذأ مث

 '' عضوملا اذه ريغ يف عوضوم اذهو

 "'*(ةَْلّصلأَنِمأوُوُصَقَت نأ ٌحاَتُج دمع سيلك ضر يفوض اَذِإَو ) : ققهللا لاق

 :"” (ةلبقلا ريغ لابقتسا امهيف زوجي نيذللا نيلاحلا) باب :مألا
 ةلبقلا ريغ لابقتسا امهيف زوجي ناذللا نالاحلا :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأ َحاتُج ْجَيَلَع َسِيَلَف ضرألآ ىف مبَرَص اَذِإَو ) :ع هللا لاق :”لوألا
 ,*ةيآلا 6٠0 :ءاسنلا] © َكَعَم مجم ٌدَفِآَط َمُقَملَف ) :ىلإ « ةَلّصلآ َنِم أوُرُصَفَت

 .ةرجطلا ضرف ليصفت اهيفف :44 2.44 91 /مقر ةقباسلا ةيآلا ريسفت رظنا )١(

 نإ ةوّلّصلآ َنِم أوُرُصفَت نأ أ خاتّج ْرْدْيَلَع َسِيَلَف ضرألا ىف ٌمتَرَص اذ اًذِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 6 ١ :ءاسنلا] « اتيت اًوُدَع رجل أوُناك َنيرِفَكْلا نإ ١ أورفك نيا مكتفي نأ مفِح

 .7١7/ص «؟” /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .45/ص ء١/جءمألا (9)

 .حاضيإلا ةدايزل ينم يناثلاو لوألاب بيترتلا 4

 .ةيآلا هذه ريسفتب قلعتم اهلف اهريسفت رظنا (0)
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 ةهجلل ةالصلاب مهرمأ هنأ ىلع كلذ لدف «ةالصلاب نيسورحم نيفئاخ هللا مهرمأف
 .ةلبقلا نم اهل مههجو يتلا

 رقبلا] '” 6 ىَطَسْوْلا ةؤلّصلاَو ِتولّصلا ىلع أوظِفَح )ل :َكَك هللا لاقو : يناثلا

 ًالاجر اولصي نأ يف هصاخرإ َلدف "'”ةيآلا 8589 :ةرقبلا] © اناَبْكُي 7 :ىلإ [5*م

 ريغ فوخلا نم ءأنابكرو الاجر اولصي نآب اهيف مهل نذأ ىتلا لاحلا ّنأ ىلع ءًانابكرو
 .نافلتخم نيفوخلا نأ انملعف ءًاضعب مهضعب سرحي نأ ؛ اهيف مهرمأ يتلا ىلوألا لاحلا

 :"” (رفاسملا ةالص) باب :(اضيأ) مألا

 ركيَلَع سيَلَف ضألا ىف ٌمَبَرَص اَذِإَو ) :كْ هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 أنّي ناكف ةيآلا « أَوُرَقك َنيِذْلا ْمُكَدِيفَي نأ ٌمَفِح ْنِإ ةَلّصلأ َنِ وُرُصَقَت نأ ٌحاَتُج

 فيفخت .فوخلاو ءضرألا يف برضلا يف ةالصلا رصق نأ :ىلاعت هللا باتك يف

 .اورصقي نأ مهيلع ًاضرف ّنأ ال ؛هقلخ نع َكْبَك هللا نم

 .رفسلاو فوخلا يف كلذ ناك امك اورصقي نأ مهيلع ًامتح ّنأ ال دو هللا نم ةصخر

 نمحر لادبع ينربخأ :لاق جيرج نبا نع ءديجملا دبعو دلاخ نب ملسم انربخأ

 ين ادا دس أ نذل دبع نإ

 نأ مف للا نم اوُرصَقَت نأ ) :َكو هللا لاق امّْنِإ :ك5 باطخلا نب رمعل
 هم و2 0

 امم تبجع دقل «# رمع لاقف .سانلا نمأ دقف «ةيآلا « اوُرفك َنيِذْلا مكتفي

 .ةيآلا هذه ريسفتب قلعتم اهلف اهريسفت رظنا )١(
 .ةيآلا هذه ريسفتب قلعتم اهلف اهريسفت رظنا (؟)

 «17/ص «ثيدحلا فالتخاو 45١«, /ص «ينزملا رصتخم رظناو 0175 /ص كج ءمألا 0

 .707و700 /ص 2١ /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو
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 .ثيدحلا هتقدص

 ةشئاع نع ءءاطع نع ءورمع نب ةحلط نع ءدمحم نب ميهاربإ انربخأ

 رفسلا يف ةالصلا رصق لي هللا لوسر لعف دق كلذ لك» :تلاق ءاهنع هللا يضر

 .ثيدحلا ""'« متأو

 » :هَّلُ؛ لوسر لاق :لاق بيسملا نبا نع «ةلمرح نبا نع ميهاربإ انريخأ

 6 اوموصي مل :لاق وأ « اورطفأو ةالصلا اورصق اورفاس اذإ نيذلا مكرايخ

 .ثيدحلا

 فوخلا يف ةالصلا رصق لعفُي نأ بحأو .ًارفاسم لعفأ يذلاو رايتخالاف
 .هتالص هيلع دسفت مل امهيف ةالصلا متأ نمو .فوخ الب رفسلا يفو ءرفسلاو

 (9 ريبكلا ةعاضر :(اضيأ) مألا
 دعب مكحلاف «ةياغ هل ىلاعت هللا لعج امو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 :ىلاعت هللا لاق :ليق ؟كلذ امو لئاق لاق نإف ءاهيضم لبق هريغ هيف ةياغلا يضم

 ناكف «ةيآلا « ةّلّصلآ َنِم اوُرُصَفَت نأ حاتُج ْركْيَلَع سِيَلَف ٍضَرَألآ ىف َمَدْرَص اّذِإَو )

 ىلع ليلد ؛ ةفوصوم لاحب مهل رصقلا طرش يف ناكو «نيرفاسم اورصقي نأ مهل
 .رصقلا ريغ ةفصلا كلت ريغ يف مهمكح ّنأ

 01199/مقر ةالص) دواد وبأو (4/ )١ نيرفاسملا ةالص /ملسم هاور حيحص ثيدحلا )١(
 ةماقإ) هجام نباو )/١17( يئاسنلاو :(705 /مقر) ءاسنلا ريسفت /يذمرتلاو ٠

 /مقرب "07و ”ه١/ص 1 /ج «يعلا ءافش رظنا ه6 ذل يقهيبلا و فروا / 07 ةالصلا

 .16 /مقرب /ص «ةروثأملا نئسلا رظناو .015و 6

 /ص ١/ج «يعلا ءافش رظناو .ثيدحلا اكورتم امهف ةحلطو ميهاربإ دوجول ركنم ثيدحلا (؟)
 .014 /مقرب "0

 2011 /مقرب 65١" /ص “3ك/ج .يعلا ءافش رظنا دج فيعض هدانسإو «لسرم ثيدحلا 2

 .015و 018 /مقرب 218١ /ص و 017 /مقرب ,174/ص «يعفاشلا دئسم بيترت رظناو

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.759 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 278/ص .ه /ج مألا قد

 8١. /ص .5/ج «بلطملا
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 :''' (رفسلا ف موصلاو رطفلا باب) :يناثلا ءزجلا :ثيدحلا فالتخا

 يف ةالصلا رصق يف لوقت امف -- رواحلا :يأ - لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 (ةّئسلاو باتكلا يف ةصخر فوخلاو رفسلا يف اهرصق :تلقف ؟اهمامتإو رفسلا

 .اهمامتإ رفاسمللو ءاهراتخأ .ةّنسلا يف ةصخر فوخ الب رفسلا يف اهرصقو

 :هللا لوقل :ةصخر هلعج امنإ هللا نأ نيبف ةالصلا رصق امأ :يعفاشلا لاقف

 نأ فِ ْنِإ ةؤَلّصلآ َنِم اوُرُصْفَت نأ حاج ْرْجْيَلَع َسْيَلَف ضْألا ىف ٌمتَرَص اّذَِو )

 نيفئاخ اورصقي نأ مهل لعج امنإ ناك املف .ةيآلا ©« أوُرَقك َنيِذْلا ُمُكَدِيفَي

 نوكي نأ ىلوأ - ةّنسلا نم تركذ امب - نيرفاسم اورصق اذإ مهف «نيرفاسم

 نأ حاج ْرٌكَيَلَع َسْيَلَق ) :هللا لوق نأل ؛اورصقي نأ ًامتح ال :ةصخر رصقلا

 .ةّئيب ةصخر ؛ةيآلا « أورفك َنيِذلا ْمُكدَيَفَي نأ ٌمفِخ ْنِإ ةوَلّصلأ نم أوُرُصْفَت

 ف يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف لصف :نآرقلا ماكحأ
 :"' تاولصلاو تاراهطلا

 :لاق عيبرلا انربخأ «سابعلا وبأ انربخأ ءديعس وبأ انربخأ

 كبك هللا باتك يف ًافئاخ ًايزاغ جرخ نمل ””ريصقتلا :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ّنِم أوُرُصَقَت نأ ٌحاَتُج ميل َسِيَلَف ضْرألا ىف ٌمَبَرَص اَذِإَو ) :هؤانث لج هللا لاق

 .ةيآلا « اني اًوُدَح ركل اوُناك َنيرِفَكْلآ نإ ورفك يذلا مكتفي نأ مَفِح نإ ةؤلّصلآ
 .ةّئسلا يف :ةيصعم ريغ يف جرخ نمل رصقلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو «497 /ص «ينزملا رصتخم رظناو .558/ص ء.ثيدحلا فالتخا )١(

 .١5/ص ٠١. /ج .بلطملا

 .88 و 4//ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ (؟)

 .ةالصلا يف رصقلا :يأ (9)



 يف دسفي وأ ءًاقيرط عطقي وأ ءدَّهاعم وأ ,ملسم ىلع ًايغاب :جرخ نم اًمأف
 وأ «(همزل أمد عنميل ًابراه) لجرلا وأ .(هديس نم ًاقبآ) جرخي دبعلا وأ ءضرألا

 داعأ رصق نإف ءرصقي نأ هل سيلف ؛ ةيصعملا نم هريغ وأ ؛ىنعملا اذه لثم يف ام

 نكي مل نمل ةصخرلا تلعج امئإو .ةصخر رصقلا نأل ؛ اهألص ةالص ّلك

 6 ِهيَلَع َمْنِإ آَلَق ٍداَع الو غاب ريع ٌرطْضَآ ِنَمَف زر :َكك هللا لوق ىرت الأ ءًايصاع

 .ةيآلا [177 :ةرقبلا]

 :''” (ةالصلا ف) باب :هبقانمو يعفاشلا بادآ

 اوُرُصَفَت نأ حاتُج ْركَيَلَع َسِيَلَف ) :ىلاعت هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 '' ربيخج عضوم :لاق «ةيآلا « ةوَلّصلَآ َنِم

 تناك .ةكم ىلإ ةنيدملا نم هجرخم رصقي لزي مل كف هللا لوسر نأ تبث املف

 .ريصقتلا يف ةّئسلا

 5 مو
 مهي فيَ مهل ةولّصلا مُهَل َتَمَقأَف َمِهِف تك اَذِإَو ٠١ : كبك هللا لاق

 بعلو كيو نو أوك و َُجس اًذإف ٌمُجَتَحِلَْسَأ أ اَوُدْحَأَيَلَو َفلَعُم

 ©( ىَرْخ أقباط

 .784 و 787 /ص ءيزارلل /يعفاشلا بادآ )00

 ءربيخ لامعأ نم نكت مل نإو (نافسع) وهو ربيخ يف لوقلا اذه لزن يذلا عضوملا :يأ (؟)
 ١ ج نآرقلا ماكحأ ةيشاح يف قلاخلا دبع ىنغلا دبع خيشلا هلاق ام رظنا .هيلإ رصقلا حصيف

 .ةئسح ةدايزب 84 ص

 ودلك مهن ةَقياط ملك ةؤلصلآ ْمُهَل تمقأف جيف تت ذو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()
 َكَعَم اولَصْيلَف اولَصُي زل ىَرْخأ ٌةَفياَط ِتَعْلَو كارو نم اووي أوُدَجَس ا مهيحِلْسُأ

 َنوُلمِمَيف ْروَيَعِتمُأَو مكيَسِلمَأ ْنَع َوُلفْعَت ْوَل اوُرَفك نيل ٌدَو ' عهحلشأو َمُهَرْذِح أوُدْحَأَيلَو

 أَوُعَضَت نأ ئَصْرُم محك ذأ رطُم ني ىذأ مب ناك نإ ْمُكحِيَلَع َحانْج ل ةَدِجو هِي مُكَيلَع

 ل ءاسنلا] ( ايهم اًاَذَع َنيِرِفكلِل د ٌدَعَأ هللا َّنِإ كرْذِح أوُدْحَو ْمُكَتَحِلَسَ
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 '١( 9فوخلا ةالص فيك :مألا

 ّمِهِف َتنُك اَّذِإَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 اوُدَجَس اَذِإَف ْمُيَتَحلْسُأ اَوُدْحَأَيْلَو َكَعم منْيِم ٌةَفياَط ْمُقَتلَف ةرلّصلا ُمُهَل َتَمَقَأَ

 نب ديزي نع «كلام انربخأ ةيآلا ( كرخأ قيم تأوي نم أوو

 ىّلصف ودعلا هاجو ةفئاطو ةهعم تفص ه ةفئاط نأ (( فوخلا ةالص عاقرلا

 هاجو اوفصف ءاوفرصنا مث ,مهسفنأل اومئأو ءامئاق تبث مث ةعكر هعم نيذلاب

 تبث مث هيلع تيقب ىلا "ةعكرلا مهب ىلصف «ىرخألا ةفئاطلا تءاجو .ودعلا

 .ثيدحلا دي مهب ملس مث مهسفنأل اومتأو ءاسلاج

 ربخي صفح نب رمع نب هللا دبع عمس نم ينربخأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نب تاوخ نب حلاص نع ءدمحم نب مساقلا نع ءرمع نب هللا ديبع هيخأ نع

 ”٠ هام لثم رأ ثيدحا اذه لثم #2 يتلا نع ؛دبج نب تاوخ نع ؛ريبج

 ثيدحلا "” هفلاخي

 .ةفئاطب مامإلا يلصي نأ بك هلل باتك يف ًانّيب ناكف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لمتحاو .هعم اوُلصف اوُلصي مل ىرخأ ةفئاط تءاجو «هئارو نم اوناك دجس اذإف

 ةالصلا دوجس نم مهيلع ام اودجس اذإ «ةيآلا « ْأوُدَجَس اًذِإَف ) :َكْنَك هللا لوق

 ماكحاو 2151 /ص ال /ج «مآلا رظناو .45/ص ءرظناو 511١9151١,. /ص ء١/ج «مألا )١(

 ءم#؟ ١8١/ص ماو 6 / /تارقفلا ةلاسرلا رظناو قكو 46 /ص ١ /ج ءنآرقلا

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .0558/ص و 74 و 78/ص «ينزملا رصتخم رظناو

 .13777-110/ /ص "3 /ج

 يعفاشلا دئسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «ننسلا باحصأو ناخيشلا هاور حيحص ثيدحلا قفز

 501 /مقرب "47 /ص .١/ج
 قيقحتب يعلا ءافش رظنا .. .يعفاشلا ريخأ نم ماهبإل «فيعض هدانسإ | نكلو حيحص ثيدحلا قفرفإ

 مل يدنسلا / دنسملا بترم نأل نودب مقرب "48 و ”47/ص ١0/ج ءيعفاشلا دنسم

 .517/ /مقر هقباس نع هلصفي
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 ركذ اذإف كنك هللا باتك ةلالد عم © هللا لوسر ةّنس كلذ ىلع تّلدو .هّلك

 .'"” ءاضق اهنم دحاو ىلع ركذي لو «ةالصلا نم مامإلاو نيتفئاطلا فارصنا

 فوخلا ةالص يف # هللا لوسر نع ثيداحأ تيورو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .هب انلقف كك هللا باتك رهاظل اهنم تبثي ام قفؤأ تاوخ نب حلاص ثيدح

 تفصو امك ىَّلص .فوخلا ةالص مهب ىّلص اذإف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ."” كي هللا لوسر ثيدح مث «نآرقلا ةلالدب

 :"!9فوخلا ةالص مامإلا عم يلصي نمردق مك :(اضيأ) مألا

 - ةفئاط فوخلا ةالص يف مامإلا عم تناك اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 كلذ هركأ م- رثكأف ةثالث ةفئاطلاو - ةفئاط هتسرح وأ - رثكأف ةثالث :ةفئاطلاو

 لقأ ْنأل ؛ هل كلذ تهرك «ةثالث نم لقأ ةالصلا يف هعم ناك وأ ةثالث نم لقأ

 اذإ كلذ ْنأل ؛ لاحلا هذهب مهنم دحأ ىلع ةداعإ الف مهيلع عقي ال ةفئاطلا مسا

 .- هللا ءاش نإ - دحاولا أزجأ ةفئاطلا أزجأ

 :(79فوخلا ةالص ف حالسلا نخأ :(اضيأ) مألا

 .فوخلا ةالص يف هلك حالسلا عضو هل زيجأ الو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 امُهنإف ءرطم نم ىذأ هب نوكي وأ ,حالسلا لمح هيلع قشي ًاضيرم نوكي نأ الإ

 )١( ءا/ج ءمألا ص/5١١.

 /ص ؛ثيدحلا فالتخا باتكو .015/ص «ينزملا رصتخم رظناو ,١١31/ص ء١/ج ءمألا )١(

 141١. /ص «7؟/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ةلضو

 /ص ١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .19/ص «ينزملا رصتخم رظناو 25١5 /ص ء١/ج «مألا ةرفإ

 .407/ص 27 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ١

 .101 /ص 7 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,15 5 /ص ء١/ج .مألا (:)
 "هه



 ءامهيف مهرذح اوذخأي نأ مهرمأو ,حالسلا عضوب امهيف هللا نذأ ناتللا ناتلاحلا
 د نم م تشلس# مم سلا #5 رقع عع ير "مش هس كر 8
 ْىَضْرُم متنُك ْوَأ طم نم ىذأ َمُكَب ناك نإ َمُكَيَلَع َحاتُج اَلَو ) :العو زع هلوقل

 .ةيآلا « َمُكَرْذِح اوُدْحَو ٌمُكَتَحِلْسُأ اَوُعَصَت نأ

 نم دحاو لك يف هل كلذ تهرك «هبراقي نم هب يذؤي ام هحالس نم ذخأ

 كرت يف هتيصعم ّنأل ؛ نيلاحلا نم ةدحاو يف هتالص كلذ دسفي ملو .نيلاحلا

 ...!هذخأ اهّمتي الو هتالص دسفي :لاقيف «ةالصلا نم سيل حالسلا ذخأو

 :"7 9فوخلا ةالص يلصي نأ نيفئاخلا نم هل نم :(اضيأ) مألا

 باتكب كرشلا لهأ لتاق نم فوخلا ةالص يلصي :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :ةيآلا قايس يف لاقف نيكرشملا لاتق يف اهب رمأ كنك هللا نأل ؛ 8 هيبن ةّئسو هللا

 .ةيآلا « رٌكعِتمُأَو مُكَيَحِلْسأ ْنَع تروُلفعَت ول اوُرفك َنيِذلآ َدَو )
 نأ محل ناك .هلهأ فاخي ًاحابم ناك داهج لكو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 «نيروزأم ريغ وأ .نوروجأم هيلع نيدهاجملا نأ 0 فوخلا ةدش ةالص اولصي

 نمو «قيرطلا عاطُق داهجو .مهداهجب كك هللا رمأ يذلا يغبلا لهأ داهج كلذو

 هلام نود لتق نم» :لاق هلع ىنلا نإف .هميرح وأ .هسفن وأ لجر لام نم دارأ

 .ثيدحلا ''« ديهش وهف

 نأ هل سيلف .فاخف '' لاتق هل سيلو لتاق نم اًمأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءاهديعي نأ لعف نإ هيلعو .ءاميإ ئىموي .فوخلا ةدش نم فوخلا ةالص يّلصي

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2370 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 2574 /ص ء١/ج مألا )١(

 .4070و 454/ص 2” /ج

 دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ,ننسلا باحصأو ملسمو يراخبلا هاور .حيحص ثيدحلا (؟)

 .775 /مقرب 3١١ /ص "7 /ج «يعفاشلا

 .هل لتاقي ملظلا هوجو نم ٍهجو ياب وأ ءقح عنمل وأ «ةيبصع وأ ءأملظ لتاقي يذلاك ()
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 ةالص اهيلِصي نأ الإ ءفوخلا ةياغ نود فوخ يف فوخلا ةالص يّلصي نأ هل الو

 .هنع تأزجأ فئاخ ريغ اهالص ول

 : (فوخلا ةالص) باب :(اضيا) مألا

 ةالص يف لوقي ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ ناكو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءنيتلجسو ةعكر مامإلا عم نوربكيف «ةفئاط هعم موقتو ءمامإلا موقي :فوخلا

 يتأت مث ,ودعلا ءازإب اوفقي ىتح اوملكتي نأ ريغ نم نولتفنيف .هعم نودجسيو

 ةعكر مامإلا مهب يلصي مث ءريبكتلا نولبقتسيف ءودعلا ءازإب تناك ىتلا ةفئاطلا

 اوملكتي الو ؛ميلست ريغ نم مه نولتفنيف ؛مامإلا ملسيو «نيتدجسو ىرخأ
 كلذو «نوملسي مث ًانادحو ةعكر نولصيف ىرخألا يتاتو ءودعلا ءازإب اوموقيف

 .ةيآلا © كَم أولَصِملف اولَصُي مل ىَرْخأ ُةَفِبآَط ٍتأَعَلَو ) :كي هللا لوقل

 هنيب لئاح ال ةلبقلا نيبو هنيب ودعلا ناك اذإو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ةباحصأو نينومأم ًاليلق ودعلا ناكو «لبنلا هلاني ال ثيحو «ةرتس الو مهنيبو
 اوريصي نأ لبق ؛هيلع ةراغلا ىلع دوجسلا يف نوردقي ال هنم ًاديعب اوناكو «ًاريثك

 عفر اذإو ؛مهلك اوعكر عكر اذإف ءمهّلك هباحصاب ىَّلص عانتمالا و بوكرلا ىلإ
 اذإف ءأمايق هسأر ىلع نونوكي ءأفص الإ مهلك اودجس دجس اذإو ؛مهّلك اوعفر
 مث ءاودجسف هوعبتا «ىنثم يف ًادعاق وأ ًامئاق ىوتساف «نيتدجسلا نم هسأر عفر

 ةيبيدحلا ةازغ يف هَلْ هللا لوسر ىلص اذكهو .هدوعقب اودعقو «همايقب اوماق

 ًاذبتتم سراف ىتئام يف دلاخ ناكو ةلبقلا نيبو هنيب ديلولا نب دلاخو «نافسعب
 فلأ يف ك# ينلاو ءرجش الو لبج اهيف سيل ءاسلم ءارحص يف ## ىبنلا نم

 .مهربخب يتأي ةعيلط ناك امنإو «مههاتقب عمطي ىرن اميف دلاخ نكي ملو «ةثامعبرأو

 .778وا”7"/ص 28 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحن مألا رظناو لة:5و ١1:١ /ص ءال /ج مألا )ع0(

 < ها/



 : (9ميقملا اهيلصي لهو فوخلا ةالص) باتك :(ًاضيأ) مألا

 :لاق عيبرلا انربخأ

 ٍضرألا يف ّمبَرَص اَذِإَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 .ةيآلا ©« ٌحاتج َرْكَيَلَع سيل

 رمأو ءرفسلاو فوخلا يف رصقلاب كبك هللا نذأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دعب مهنم قيرف يلصي نأ .فوخلا ةالص مهل يلصي مهيف ناك اذإ نم هللا لوسر

 مث دك هللا باتك ةلالدب «ميقملاو رفاسملل ةحابم .فوخلا ةالص تناكف «قيرف

 .كع هللا لوسر ةّنس
 ةالص اهيلصي نأ فوخلا ناك اذإ ميقملاو رفاسمللف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأ رفاسمللو «ميقملا ةالص ددع لامكب الإ اهيَلصي نأ ميقملل سيلو .فوخلا

 .رصقلا هل ٌراتخأو «ةزئاج هتالصف متأ نإو ءرفسلل ءاش نإ فوخلا ةالص يف رصقي

 :"' (فوخلا ةالص  مامإلا بوني ام) باب :(اضيا) مألا
 :نيهجوب فوخلا ةالص يف ىلاعتو كرابت هللا نذأو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 مُهَل َتَمَقَأَف مِهِف تنك اَذِإَو ) :َكك هللا لوق وهو ىندألا فوخلا :امهدحأ

 .ةيآلا © ةرَلَّصلَأ

 َمئفِح ّنِإَف ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق وهو هنم دشأ يذلا فوخلا :يناثلاو

 .ةيآلا [178 :ةرقبلا] 6 اناَبُْر وأ الاَجرَ

 .1737/ص .7 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 5١١ /ص .١/ج ألا )١(

 رظناو ؛عوضوملا اذه لوح ةعئار ةيهقف تاعيرفت نم اهيف ام رظناو 5١6, /ص ء١/ج .مألا (؟)

 .د /قيقحت مألا رظناو .(شماه لا 868 و 88 /ص و (نتملا) 88 /ص ١2/ج «نآرقلا ماكحأ

 . 147 /ص 37 /ج «بلطملا دبع
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 امهنيب قيرفتلا الإ زجي مل ءامهقارتفا ىلع ةّئسلا تّلدو امهنيب هللا قّرف املف

 .امهيف نيلاحلا قارتفال امهنيب قّرف كك هللا نأل ؛ - ملعأ ىلاعت هللاو -

 () ةعامجلا ةالص :(اضيأ) مألا

 َمَقَتلَف ةوَلّصلآ ُمُهَل َتْمَقَأَف ْمِيِف تنك اَذِإَو ) :8 هيبنل كَ هللا لاقو .بفئاخ ريغو

 .اهدعب ىتلاو ةيآلا « َكلَعَم مجم ٌةفياط

 :'' (فوخلا ةالص) باب :ينزملا رصتخم

 بلط يف فوخلا ةالص يلصي نأ دحأل سيلو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ًافئاخ الإ كلذك اهيلصي الو ءضرف ةالصلاو ءعوطت مهبلطو ؛نمآ هنأل ؛ودعلا

 " ضئارفلا ُلَمَج :ةلاسرلا

 ثيدحو 7١٠و١١٠ /نيتيآلا ركذ نأ دعب - ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .(باتكلا اذه) يف اذه لبق تفصو ام ىلع ةلالد اذه يفو :- ريبج نب تاوخ

 وأ ءاهخْسن ةّئسلا كلت يف هيلإ هللا ثدحاف ةّنْس نس اذإ 8 هللا لوسر ّنأ نم

 ىتح ءاهب سانلا ىلع ةّجحلا موقت ةّئم #4 هللا لوسر نس ءاهنم ةعّمم ىلإ ًاجرخت
 .اهدعب ىلا هتّنس ىلإ هتنس نم اوراص امنإ اونوكي

 لزنأ امك - اهولصي نأ ىلإ فوخلا يف اهتقو نع ةالصلا ريخأت هللا خسنف

 ضرفب اهريخأت يف هتنس ه# هللا لوسر خسنو ءاهتقو يف - ل# هلوسر نو هللا
 .تفصو امك اهتقو يف كه هللا لوسر اهألص هتّنسب مث .هباتك يف هللا

 )١( /ص 27 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «.1607 /ص ء١/ج ءمألا 19٠١.

 ) )0/ص ينزملا رصتخم ٠0".

 )*( /تارقفلا ةلاسرلا  6١5-6١١/تاحفصلا ١87- »186/ص «١2/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو

 "وام
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 .# ينلا نع ُهاَرَأ ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان نع .كلام انربخأ

 ءانابكرو ًالاجر اوَلص كلذ نم ٌدشأ فوخ ناك نإ :لاقف .فوخلا ةالص ركذف

 كشي ملو .هانعم لثم :هلك يبنلا نع «هيبأ نع ,لاس نع .هيبأ نع ءيرهزلا نع

 .ثيدحلا '"' 2 يبنلا ىلإ عوفرم هنأو .هيبأ نع هنأ

 ىلع ليلد اهنم ذخؤي ام ىلع دجوي يتلا تافلتخملا) باب :ثيدحلا فالتخا

 :"' (فوخلا ةالص

 :لاق - هللا همحر - عيبرلا انثدح

 تنك اذِإَو ) :فوخلا ةالص يف هؤانث لج هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :لاق - ريبج نب تاوخ ثيدح ركذ نأ دعبو - ةيآلا 6 ةْلَّصلَ ُمُهَل َتْمَقَأَف َّمهِف

 ريغ اهتهج وأ «ةلبقلا ةهج ريغ يف ودعلا ناك اذإ فوخلا ةالص يف اذهب انذخأو

 يف هني ينلا نع ءامهنع هللا يضر رمع نبا ىورو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 قي ينلا عم تْفص ةفئاط ّنأ ىور ةالصلا هذه هيف فلاخي ًائيش فوخلا ةالص
 اوُمتي مو ءاورخأتسا مث ةعكر هعم ىلا ةفئاطلاب ىَلَصَف .ودعلا هاجو ةفئاطو

 هعم اولصف .ودعلا ءازإب تناك ىتلا ةفئاطلا تءاجو .ودعلا ءازإب اومقوف .ةالصلا

 .مهسفنأل اومتأف ًاعم ناتفئاطلا تماقو ,تفرصنا مث .هيلع تيقب ىتلا ةعكرلا

 /مقرب 2319و 18 /ص ء١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءحيحص ثيدحلا )١(

. 

 .011و١51 /مقرب "44 /ص ء١/ج ؛يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا (؟)

 2077و575/ص «ثيدحلا فالتخا - ينزملا رصتخمو ,174 - 177 /ص «ثيدحلا فالتخا

 1١1754-179. /ص ٠١. /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا قحلم رظناو
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 نب تاوخ ثيدحب تذخأ فيك :لئاق لاق نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .نيينعمل :ليق ؟امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نود «ريبج

 .نآرقلا ةقفاوم :امهدحأ

 بيصي الأ ىرحأو «نيتفئاطلا نيب لدع هنأ :هيف ًالوقعم نأو :''' امهيناثو

 .نيملسملا نم ةرغ نيكرشمل
 َمِيِف تحك اّذِإَو ) :هللا لاق :تلق ؟نآرقلا ةقفاوم نيآف :لئاق لاق نإف

 ."”ةيآلا « مّتَحِلْسَأَو ل :ىلإ (َكَعَم مجم ٌةَقيآَط م لف ةرْلّصلآ ُمُهَل َتَمَقَأَف

 نم ىوقأ انفصو امك ريبج نب تاوخ ثيدحو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 انلق لئالدلا هذهبف .هفلاخي يذلا ثيدحلا نم نيملسملا لكل نصحأو «ةديكملا

 .ريبج نب تاوخ ثيدحب

 ثيدحلاب ملعلا لهأ تبثُي ال ثيدح يور دقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 مث ةعكر ةفئاطبو ءاوملس مث «ةعكر ةفئاطب (ِدَرَق يذب) ىّلص لهي ينلا نأ .هلثم
 نأل ؛ هانكرت امئإو ءةعكر ةدحاو لك ىلعو «.ناتعكر مامإلل تناكف ءاوملس

 ددع نم نيمومأملا ىلع ّنأ ىلع ةعمتجم فوخلا ةالص يف ثيداحألا عيمج

 دحاو سانلا ىلع ةالصلا يف ضرفلا لصأ كلذكو ؛مامإلا ىلع ام لثم ةالصلا

 .هدانسإ ضعب يف ءيشل هلثم اندنع تبثي ال هنألو ؛ ددعلا يف

 ثيدح داضت ال ,ثيداحأ فوخلا ةالص يف يورو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةالص (لخن نطبب) ىَّلص ك# ىنلا نأ ىور ًارباج ّنأ كلذو ؛ريبج نب تاوخ
 «نيتعكر مهب ىّلصف ىرخألا ةفئاطلا تءاج مث .ملس مث نيتعكر ةفئاطب فوخلا

 .هنع أزجأ اذكه مامإلا ىَلص نإف «ناتسورحم ناتفئاطلا ناتاهو .ملس مث

 .اهبتكي ملو امهيلإ رشي مل يعفاشلا نأل .حاضيإلل ينم امهيناث )١(

 .؟51/- 756 /ص ةفرؤإ - ال8١7 /تارقفلا ةلاسرلا رظناو 27” | ص «ثيدحلا فاالتخا
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 يف ناك ودعلا ْنأ «َيِقَرَّرلا شايع وبأ ىور دقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 دجس مث ءاوعكرو «عكرف «(نافْسُعب) ًاعم نيتفئاطلاب ك# ينلا ىّلصف ةلبقلا
 .هنوسرحي نيذلا دجس ماق املف ؛هسرحت ةفئاط تماقو «ةفئاط هعم تدجسف

 مهنيب لئاح ال ليلق ودعلاو ءأريثك اوناك © ىلا باحصأ ْنأل ؛ لوقن اذكهو

 اذه سيلو ءاذكه فوخلا ةالص تيْلِص ءاذكه اوناك اذإف ؛مهتلمح فاخي هنيبو

 "” نافلتخم نيلاحلا ّنكلو ," هب انذخأ يذلا ثيدحلل ًاداضم

 .ديشرلا ىلإ هلمح مث ...نميلا ىلإ هجورخ يف ءاج ام) باب :يعفاشلا بقانم

 ."" (هللا امهمحر نسحلا نب دمحم نيبو هنيب ىرج امو

 اهيلصي فيك .فوخلا ةالص يف لوقت ام :هللا امهمحر يعفاشلا ''” هل لاق

 َتَمَقَأَف ْمهِف تنك اَذِإَو ) قت هللا لاق :ةخوسنم :نسحلا نب دمحم لاقف ؟لجرلا

 مهيلع بجت مل .مهرهظأ نيب نم هي هللا لوسر جرخ املف «ةيآلا 4 ةوّلّصلآ ْمُهَل

 .فوخلا ةالص

 .ريبج نب تاوخ ثيدح :يأ )١(

 لها دنع رقتسا يذلاو ءعضاوم ةرشع يف فوخلا ةالص ىلص لي ينلا نأ ءاهقفلا ضعب ركذ (؟)

 :يه عضاوم ةعبرأ .يزاغملاو ريسلا
 تاوخ نب حلاص نع ملسمو يراخبلا - فوخلا ةالص - اهثيدح جرخأ دقو :عاقرلا تاذ -أ

 .(ةلبقلا ةهج ريغب ودعلا ناك اذإ يعفاشلا ذخأ اذهبو) :تلق .ةمثح يبأ نب لهس نع

 .تماصلا نب ديز دبع يقرزلا شايع يبأ نع دواد يبأو يئاسنلا اهثيدح جرخأ دقو :نافسُع -ب

 اذهبو) :تلق «رباج نع ريبزلا يبأ نب نايفس نع يئاسنلا اهثيدح جرخأ دقو :ةلخن نطب -_ج

 .(ةلبقلا ةهج يف ودعلا ناك اذإ ًاضيأ يعفاشلا ذخأ

 حاضيإلا نم ديزم ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع يئاسنلا اهثيدح جرخأ دقو : :درق يذ -د

 و 174 /ص «ثيدحلا فالتخاو 148و؟ 47 /ص 7 /ج «يعليزلل / ةيارلا بصن رظنا
 .(شماهلا) 1١

 .178١/ص .١/ج .يعفاشلا بقانم (*)

 .هّللا همحر ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلل :يأ (4)
11 



 ُةَقَدَص َمِهوَمَأ ْنِم ْذَخ ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا هل لاقف

 نيب نم هك هللا لوسر جرخ املف «ةيآلا ٠١[ :ةبوتلا] 2 ابي مِهكَرتَو مهرهطَت

 .؟!مهيلع بجت مل مهرهظأ

 .- ةاكزلا :يأ - مهيلع بجت لب الك :نسحلا نبا لاق :هريغ هيف داز

 () 6 اكوَقَوُم ابنتك ترييِيْؤُمْلا ىلع سناك َةَلّصلَآ نإ ) : كو هللا لاق

 :''' (ضئاح ةالصلا يضقت ال نأ) باب :مألا

 ِتوَلّصلا ىلع اوظِفَح ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا لوسر صخري مل املف «ةيآلا [(14 :ةرقبلا] © َنيِتنبَق هلل أوُموَقَو ىَطَسْؤْلَا ةولّصلاَو

 الجار هنكمأ امك يّلصملا اهيلصي نأ صخرأو .فوخلا يف ةالصلا رخؤت نأ يف

 .ةيآلا 6 اًكوُقَوُم ابنتك ترييِمْؤُمْلا لَع تناك ةولّصلآ َّنِإ ) :لاقو ءًابكاروأ

 :"” (ةالصلا ضرف لصأ) باب :(اضيأ) مألا

 ىلَع تناك ةولّصلا ّْنِإ ] :ىلاعتو كرابت لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةالصلا ركذ هيف يآ ددع عم «ةيآلا 6 اًكوُقَوم ابنك َتِيؤُمْل

 نأ الإ ال 2« :لاق .؟اهريغ يلع له :لئاسلا لاق 34 ةليللاو مويلا يف تاولص

 .ثيدحلا 1” عوطت

 كبوُبُج ْىلَعَو اًدوُعَفَو اَسَيِق هلل اوركْذأف َةَوَلّصلآ ٌمُئيِضَف اًذِإَف ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 ٠١[. :ءاسنلا] © اَكوُقَوَم ابنتك تريييؤُمْلا َلَع ثكاك َةوَلّصلآ ّنِإ لص اوُميِقَأَف َمْستأَمْطآ اذ
 دبع .د / قيقحت مألا رظناو 614 /ص 2 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 09 /ص كل /ج ءمألا 200

 .١37١/ص 2 /ج «بلطملا

 .49١/ص ء'” /ج ءبلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .18/ص ء١/ج «مألا ()

 .؟وا:مقرب ةرفإ /ص كل /ج «يعفاشلا لئسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «حيحص ثيدحلا 2

 اولا



 :'"' ةالصلا تيقاوم عامج :(ًاضيأ) مألا
 توقوملاو ءتوقوم ةالصلا ضرف نأ «هباتك َنِبَك هللا مكحأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلَع تناك َةوَلّصلا ّنِإ ) :َكك لاقف ءاهددعو .هيف ىلصي يذلا تقولا :- ملعأ هللاو -

 نحنو ءاهعضاوم يف ةالصلا ددع ةماعلا لقن انركذ دقو «ةيآلا 4 اَكوُقْوُم ابنك تريِمْؤُمْل

 قلعتملا امهنع هللا يضر سابع نباو ريبزلا نب ةورع ثيدح ركذ مث - .تقولا نوركاذ

 - اهرخآو ةالصلا تقو لوأ كي ينلل مالسلا هيلع ليربج ةماقإب هب

 :"” (ركشلاو ةوالتلا دوجس) باب :(ًاضيأ) مألا
 نإو «نآرقلا دوجس نم ًائيش عدي نأ بحأ الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لد ام :لئاق لاق نإف .ضرفب سيل هّنأل ؛هؤاضق هيلع سيلو هل هتهرك هكرت

 تناك ةوّلّصلآ َّنِإ ) :ىلاعت هللا لاق «ةالص دوجسلا :ليق .؟ضرفب سيل هنأ ىلع

 .ددعلاب ًاتقؤم :لمتحي توقوملا ناكف «ةيآلا © اَكوُقَوَم ابنتك َتيِيْؤُمْلا َلَع

 لاقف تاولص سمخ ضرف بو هللا نأ #2 هللا لوسر نابأف .تقولاب ًاتقؤمو

 املف .ثيدحلا "”« عّوَطت نأ الإ ءال» :لاق ؟اهريغ يلع له هللا لوسر اي لجر

 بحأف «رايتخا ةّنس تناك.تابوتكملا تاولصلا نم ًاجراخ نآرقلا دوجس ناك

 .ًاضرف ال ًالضف كرت هكرت نمو عدي الأ انيلإ

 :7 (ثيدحلا فالتخا) باتك ةمدقم :ينزملا رصتخم

 ىلع تناك ةولّصلا ّنِإ / :هؤانث لج هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةالصلا ددع ىلع © هللا لوسر لدف «ةيآلا ©« اَكوُقْوَم ابنتك حربيِمّؤُمْل

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو .01/ /ص (١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ءالا /ص ء١/ج ءمألا )١(

 . 156 /ص 7 /ج «بلطملا

 .15/ص ل3 /ج وألا ةفز

 .(5) شماه لا رظنا .ةقباسلا ةحفصلاب هجيرخت قبس ثيدحلا (0)

 .77 /ص «ثيدحلا فالتخا باتك رظناو «484 /ص «ينزملا رصتخم (4)
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 نم كيلامملاو رارحألا ةماعلا ىلع اًهنأ ىلع لدو ءاهيفو اهب لمعلاو ءاهتيقاومو

 .ضئيحلا الإ .ءءاسنلاو لاجرلا

 :'' (ثلاثلا نايبلا) باب :ةلاسرلا

 ىلع تناك ةولّصلا ّنِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :ةرقبلا] © ةؤكرلا أوُناَءَو َةوَلّصلَأ أوُميِقأو ) :لاقو «ةيآلا © اَكوُقَوُم ابنك جرييِمؤُمْل
 «تاولصلا نم ضرف ام ددع هلوسر ناسل ىلع نّيب مث «ةيآلا ”4 4# 1٠١[

 .اهننسو ءاهتيقاومو

 ماعلا عمجي وهو ؛رهاظلا ماع باتكلا نم لزنأ ام نايب) باب :(اضيأ) ةلاسرلا
 :"' (صوصخلاو

 لع تناك ةوَلّصلا نإ ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مومعلا ةيآلا هذه يف نأ هللا باتك يف ٌنيبف «ةيآلا 6 اَئوُقَوُم ابك َسييِيْؤُمْل

 «نيلقاعلا نيغلابلا ىلع :"”ةالصلاو موصلا يف ليزنتلا اذكهو ....صوصخلاو

 .نهضيح مايأ يف ضّيحلا نودو «هلقع ىلع َبِلْع نمب غلب نمو «غلبي مل نم نود

 (9 ضئارفلا ٌلَمُج :(اضيأ) ةلاسرلا
 م

 ( اَنوَقَوُم ابنك جرييِبوُمْلا َلَع تناك ةوَلّصل

 .ةيآلا 1٠١[ م 4“ :ةرقبلا] © وكل اوُناَءَو َةوَلَّصلآ أوُميِقَأَو ) :لاقو «ةيآلا

 ا ْنِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق

 )١( /ص .4هو 97و 97 /تارقفلا ةلاسرلا ١".
 .؟4 /ص «١2/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 08و 55/ص 955١و 1941و ١9١ /تارقفلا ةلاسرلا (؟)

 1 ْساَتلأ 167 تارجشلا ةدوس نم 15 /يآلا يف صوصخلاو مومعلا حرش نا دعب كلف رك قفرفإ

 /ص 26:05و٠65+ 5 /تارقفلاو ىلالالو ١/5 /ص ,0٠١65و مال را 45 تاق ةلاسرلا (:5)

 .0"7و 74 /ص 2١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 41
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 ةاكزلاو ةالصلا يف هباتك يف هضرف هللا مكحأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ددع نأ 8 هللا لوسر ربخأف كي هيبن ناسل ىلع هضرف فيك نّيبو جحلاو

 :رضحلا يف ءاشعلاو رصعلاو رهظلا ددع نأ ربخأو ءسمخ تاضورفملا تاولصلا

 .ناتعكر حبصلا ددعو ؛ثالث برغملا ددعو ؛عبرأ

 ىلع تناك ةوّلّصلآ َّنِإ ) :ةالصلا يف هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 «تيقاوملا كلت َكْنِك هللا نع 6 هللا لوسر نيف «ةيآلا « اَئوَقَوَم ابك ترينِمؤُمْلا

 ءاهتقو يف ةالصلا ىلع ردقي ملف ,بازحألا موي رصوحف ءاهتقول تاولصلا ىّلصو
 .دحاو ماقم يف ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا ىَّلص ىتح .رذعلل اهرخاف

 «يربقملا نع ءبئذ يبأ نبا نع .كيدف يبأ نب ليعامسإ نب دمحم انربخأ

 «ةالصلا نع قدنخلا موي انسبح :لاق هيبأ نع .ديعس يبأ نب نمحرلا دبع نع

 هلآ ىقكو ) :هللا لوق كلذو ءانيفك ىتح «ليللا نم يوهب برغملا دعب ناك ىتح
 هللا لوسر اعدف «ةيآلا [80 :بازحألا] © اًريرنع ايوَق هلأ تاكو لاقل َنيِِيْؤُمْل

 يف اهيلصي ناك امك ءاهتالص نسحاف اهألصف رهظلا ماقأف هرمأف ه# الالب كف

 ماقأ مث .كلذك اهالصف برغملا ماقأ مث ءاذكه اهالصف رصعلا ماقأ مث ءاهتقو

 ًالاَجرَف ) فوخلا ةالص يف لْزْنُي نأ لبق كلذو :لاق ءًأضيأ كلذك اهألصف ءاشعلا
3 
 .ةيآلا [59 :ةرقبلا] © اناَبْكُد ْوَأ

 : - خوسنملاو خسانلا نم :يأ- () خ1هجو :(اضيا) ةلاسرلا

 « رنتي حو او ىلع و رقد مم باع 0 0 1 5

 نإ ةولّصلا أوميِقأف َمتدناَمط اذِإف ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اوميقاف -- ملعأ هللاو - ينعي ةيآلا 6 اَتوُقْوُم ابنك تنيْؤُمْلا َلَع تناك َةَلَّصلأ

 .فوخلا ريغ يف نولصت متنك امك ةالصلا

 751 /ص ءالالا/ /ةرقفلا ةلاسرلا (1)
 ا



 - و

 َمُهَعَم َّوهَو هللا َنِم َن 2 سي اَلَو سائل َنِم َنوُفَحَتَسَي ) : كَ هللا لاق

 - م1 <١ ه2 ير< < مر

 "' ( لّوقلآ َنِم ْىَضَرَي ال ام َنوُتَيِبَي ذإ

 لبقأ :لاق نم ىلعو «- دترملا لتقب - لوألا لوقلا لئاق ىلع ةجحلا فلكت :مألا
 :"' ... ةيوتلا راهظإ

 نورهظي لب ءرهظي ًانيد نونيدي ال بارعألاو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 سائلا َنِم َنوُفَخَتَسَي ) :َدو هللا لاق ؛ليطعتلاو '” كرشلاب نوفختسيو «مالسإلا

 نإف «ةيآلا « ٍلَوَقْلَأ َنِم ْىَضَرَي ال اَم َنوُييَبُي ْذِإ َمُهَعَم َوُهَو ِهَّللا َنِم َنوُفَحَعَسَي اَلَو
 هللا ربخأ امئإو .يمدآ هنم هعمس ًاكرش رهظي مل تيمس نم لعلف :لئاق لاق

 نم مهنمف 5 ينلا دنع هب دهشو ؛كرشلا مهنم ددع نم عمس دقف ؛مهرارسأ

 نأ ىلع .ُهَفُِي ملو .رهظأ امب ك# هللا لوسر هكرتف «قحلا ةداهش دهشو ؛هدحج

 ةداهش دهشو ؛هللا ىلإ تبت :لاقو هيلع هب دهش امب رقأ نم مهنمو .رِقُأ :لوقي
 . "”...رهظأ امب ك8 هللا لوسر هكرتف ّقحلا

(0) 

(00 

 قرف

00 

 ام َنوُعْم ْذِإ مُهَعَم َوُهَو هلأ َنِم َنوُفَحَعسَي اَلَو ِساَنلأ َنِم َنوُْحَحْسَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا
 ٠١[. :ءاسنلا] © اًطيِخم َنوُنَمْعَي امي ُهَّلَأ ّناكَو ٍلَوَقَلَا َنِم ْئَضَرَي ال

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو .197/ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2157 /ص 5 /ج «مألا

 .417 /ص ءال /ج .؛بلطملا

 .(كرشلا ةظفل نم ءابلا فذحب .) ليطعتلاو كرشلا نوفختسيو :نآرقلا ماكحأ يف
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 '” (ٌمَطتحْلاَم كلملعَوةَمحَِبو بتل كلر َلرأو) . ملم له
 :'"' ناعللا :مألا

 ىليَلَع ُهلل لَرْنَأَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 :وه باتكلا نأ ىلإ بهذيف «ةيآلا « ْمّلْعَت نكت ْمَل ام كلَمْلَعَو َةَمكِاَو بتكلا
 .ىلاعت هللا نع ىلتي ام

 .ك# هللا لوسرل ةّئس تيب امم هللا نع ةلاسرلا هب تءاج ام :يه ةمكحلاو

 :"' (صاخلا هب داري هّنأ ىلع ةصاخلا ةّنسلا تلد اماع لزن ام) باب :ةلاسرلا

 َبتكلا كليَلَع ُهَللا َلَرنَأَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ,ةيآلا « اًميِظَع َكْيَلَع هلآ ْلْضَف تراكو مَلْعَت نُكَت ْمَل ام كلَمَلَعَو َةَمُكِلآَو
 لهأ نم ىضرأ نم تعمسف «ةمكحلا ركذو .نآرقلا :وهو باتكلا هللا ركذف

 "كو هللا لوسر ةنس :ةمكحلا :لوقي نآرقلاب ملعلا

 :'*' (هيلإ ىحوأ ام عابتا هلوسر ىلع هضرف نم هقلخت هللا نابأ ام) باب :(اضيأ) ةلاسرلا

 تَمَه ءُْيَحَرَو َكَيَلَع ِهّلأ ُلْضَف اَلَوَلَو ) :ىلاعت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 سمسم © مهول # رع مد 8 00 #ي وسل هد اك

 لَزنَأَو ِءْىَش نم َكَلتوُرُصَي اَمَو َمُجَسْفنَأ آْلِإ وِلِضُي اَمَو ٌكولِضُي نأ ْرُهْنَي ٌةَفبَط

 امو َكولْضُي نأ ْرُهَني هَفِيآَط تَمَح همم كيل هلآ ٌلْضَف اَلَوَلَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا . (1)

 مَل ام كلَمْلََو ةَمُكِذَتَو بقكلا كلَ هلا لَردأَو نم ني كلوي اَمَو مَْشنأ آَلِإ ترولِضُي
 .[11 :ءاسنلا] © اًميِظَع َكِيََع هلأ ٌُلْضَف تراكو ُمَلَعَت نكت

 مألا رظناو .(شماهملاا 16 /ص ,54»“ /ةرقف ةلاسرلا رظناو 21117 /ص فرج مألا (0)

 .7؟79/ص 21/ج «بلطملا دبع .د / قيقحت

 نم ١5١١ و ؟9/تايآلا ريسفت رظناو 29/94 - الال/ص ,؟”6!- 56٠١ /تارقفلا ةلاسرلا (9)

 يعفاشلل ةليمج هشقانم اهيف لقن دقف نارمع لآ ةروس نم ١١5 /ةيآلا ريسفتو «ةرقبلا ةروس

 .ك هللا لوسر ةنس يه ةمكحلا نأ :لوح
 .4الو 862/ص 59:0 - 7841//تارقفلا ةلاسرلا (5)
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 6« اًميِظَع َكَيَلَع هلأ لصف كراكو العن نكت مَلاَم كلَمْلَعَو ةَمكِذَلَو َبَبكْلا كليلَع ُهَللأ

 هب دهشو .هنع غالبلاب هل دهشو .هرمأ عابتا هيبن ىلع ضرف دق نأ هللا نابأف «ةيآلا

 .هتاملك قيدصتتب هيلإ ًالسوتو هب ناميإلاب هللا ىلإ ًابرقت هب هل دهشن نحنو هسفنل

 نب بلطملا نع .بلطملا ىلوم ورمع يبأ نب ورمع نع «زيزعلا دبع انربخأ
 مكترمأ دقو الإ هب هللا مكرمأ ام ائيش تكرت ام» :لاق كي هللا لوسر نأ .بطْنَح

 .ثيدحلا ''« هنع مكتيهن.دقو الإ هنع هللا مكاهن امم ًائيش تكرت الو «هب

 هئاضق ٍمْنَحَو .هملع يف قبس ام هللا انملعأ امو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 فوُلِضُي نأ هب اوُمهي نأ نم هعنم هنأ - هتمعنو هيلع هلضف نم - ُدرُي ال يذلا

 .ءيش نم هنورضي ال مهلأ هملعأو

 لوس رفع و ئه يامن لوُسر قاب مول هللا لاه

 1١6( :ءاسنلا] ' ” ( اريِصَم ْتْآَسو مَهَج لضم 5و لَوَتاَم لوي َنِنِمْؤُمْلا

 تايآ 4 يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ
 00 (ةقرفتم

 ظفاحلا دحاولا دبع نب ريبزلا هللا دبع وبأ ينربخأ .ظفاحلا دبع وبأ انربخأ

 ينزملا لاق :لوقي «يبايرافلا ليقع نب دمحم ديعس ابأ تعمس لاق «يدابارتسالا
 :هل لاقف ,خيش ءاج ذإ .ءيعفاشلا دنع اموي انك) :- ىلاعت هللا امهمحر - عيبرلاو

 :يعفاشلا لاقف ؟هّللا نيد يف ةّجحلا (شيإ) :لاق ءلس :يعفاشلا لاق ؟لأنمأ
 .ةمآلا قافتا :لاق ؟اذامو :لاق .# هللا لوسر ةّئس :لاق ؟اذامو :لاق .هللا باتك

 - هللا همحر - يعفاشلا ربدتف ؟هللا باتك نم .ةمألا قافتا تلق نيأ نمو :لاق

 قرطلا هذه عومجمب ثيدحلا لعجت دهاوش ةدع هلو «هانعب حص دقو «لسرم هدنس ثيدحلا 0غ(

 ,416 - 417 /ص «؟ /ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ,- ملعأ هللاو - حيحص

 710/5 /مقرب

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (؟)

 6 و ”9/ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ ةرفإ
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 ملف بهذ هنِإ مث ءيعفاشلا نول ريغتف .مايأ ةثالث كتلجأ :خيشلا لاقف .ةعاس

 ءاج نأ عرسأب نكي ملف «ثلاثلا مويلا يف تيبلا نم جرخف :لاق .ًامايأ جرخي

 ؟يتجاح لاقف .سلجف ملسف خيشلا

 مسب «ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب ذوعأ .معن :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقف
 هه

 ُهَل َنْيبَت ام ِدْعَب ْنِم َلوُسَرلآ ِقِقاَمُي نَمو ) :كلَك هللا لاق ءميحرلا نمحرلا هللا

 ( اًئيِصَم ْتْمآَسَو | َمكَهَج صو ْلوَت اَم لوي َننِمؤُمْلَأ ٍليِبَس َرِيَغ ْعِتَيو ئَدُهْل
 :لاقف :لاق .ضرف وهو الإ نمؤملا ليبس فالخ ىلع منهج هيلصي ال «ةيآلا

 .بهذو ماقو .تقدص

 ىتح «تارم ثالث ةليلو موي لك يف نآرقلا تأرق : هللا همحر يعفاشلا لاق

-. 200 
 . هيلع تفقو

2. 

 7 ( اليل َميِهربِإ هلآ أ َدْحغاَو ) : كه هللا لاق

 :"' (ةيزجلا) باتك :مألا

 نأ العو لج نابأ مث .هتدابعل قلخلا هللا قلخ :هّللا همحر يعفاشلا لاق
 لج لاقف - مالسلا و ةالصلا هيلع - ميهاربإ ركذو .. .هؤايبنأ هقلخ نم هتريخ

 .ةيآلا « ًاليلَح َميِهَرَب ] هلل 0 َدْحتَأَو ) :هؤانث

 َرمَغ ْعبَتَيَو ) : كبك هلوقل هريسفت دعب هللا همحر ريثك نبا قيلعت رظناو ,روكذملا ليلدلا ىلع :يأ )١(

 نوك ىلع جاجتحالا يف هللا همحر يعفاشلا هيلع لوع يذلاو :لاق ثيح 6 َنييِمْؤُمْلَأ ٍليِيَس

 نسحأ نم وهو «ليوطلا ريكفتلاو يورتلا دعب «ةميركلا ةيآلا هذه هتفلاخم مرحت ةجح عامجإلا
 .كلذ ىلع اهنم ةلالدلا دعبتساف ءكلذ لكشتسا دق مهضعب ناك نإو ءاهاوقأو تاطابنتسالا
 51١. /ص ١ /ج «ريثك نبا

 َميِهرَتِإ هلم َعَبنَو نسم َوهَو لِي هَُهْجَو مَلْسأ ْنَمِم اكيد ٌنَسْحَأ ْنَمَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)
 .[178 :ءاسنلا] « ٌليِلَح َميِهَرَتِ] هلأ َدحتآَو اًهِِيَح

 ريسفت نم قبس ام رظناو «4 /ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .1509/ص .؛/ج ءمألا (5)
 دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءنارمع لآ ةروس نم «"” /ةيآلاو «ةرقبلا ةروس نم 2.7١7 /ةيآلا

 70١ /ص /ج «بلطملا

0 



 "61 وُشُ اَهِلعَب ْنِم ٌتَفاَح ةأ ضآ ِنِإَو ) : : كَ هللا لاق ا

00 
 ةأرملا نم نخؤي نأ لحي الام :مألا

 ةسوبحم اهام ذخأب -ىلاعتو كرابت - هللا نذأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 2 وُشُن اَهِلْعَب ْنِم َتَقاَح ٌةَأَمَأ نِإَو ) :ىلاعت هللا لاقو .. .اهسفن بيطب ةقرافمو

 .تفصو امك اهسفن اهب تباط اذإ هيلع اهسبحب نذإ اذهو «ةيآلا

 :"' هجاوزاو 88 هللا لوسر رمأ 4 ءاج ام :(اضيأ) مألا

 يف بيسملا نبا نع «يرهزلا نع .نايفس انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © اًحَلّص ) :ىلإ « اًروُشُن اَهِلْعَب ْنِم ْتَقاَح ٌةَأرمأ نإَو ) :كلذ

 .هججحب هعضوم يف عوضوم اذهو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :لاق عيبرلا انربخأ

 ةورع نب ماشه نع ءضايع نب سنأ انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 هللا يضر «نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ نع ؛ةملس يبأ تنب بنيز نع «هيبأ نع
 لوسر لاق ؟نايفس يبأ تنب ىتخأ يف كل له هللا لوسر اي :تلق :تلاق اهنع

 :لاق .معن :تلاق «« كتخأ ( :لاق .اهحكنت :تلاق .« ؟اذام لعفأف » :8 هللا

 ريخ يف ينكرش ْنَم ْبَحأو «ةيِلْخُمم كل تسل معن :تلاق .« كلذ نيبحت وأ»

 يبأ ةنبا بطخت كنأ تربخأ دقل هللاو :تلقف « يل ّلحت ال اهنإف» :لاق .ىتخأ

 يف قيبيبر نكت ' ول هللاوف» :لاق .معن :تلاق 2.« ؟ةملس مأ ةنبا» :لاق .ةملس

 نأ آَمِيَلَع َحانُج اَلَق اًضارغإ ْوأ اًروُشُت اَهِلَعَب ْنِم ْتَهاَح ُةَأرتَأ نإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 هلل ترق اوُقكَتَو اوُئِسَحُت نإ حْسلا ثشنألا ٍتَرِصَخُأَو ِيَح ُحلّصلأَو 'احْلُص اًميَْيَي اَحِلَصُي
 .[174 :ءاسنلا] © اريح تَروُلَمَعَت اًمب تراك

 )١( /ص .ه /ج مألا ” .1١١/ص 2” /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 71١.

 .754و 51 /ص ءال /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.١47 /ص «قباسلا عجرملا (*)
086 



 الف «ةبيوذ اهابأو ينتعضرأ ؛ةعاضرلا نم يخأ ةنبآل اًهنإ ءيل تّلح ام .يرجح
 .ثيدحلا '''« نكتاوخأ الو نكئانب يلع ٌنضرعت

 ك5 ينلا ىلع هللا ضرف امم كل تفصو ام لكو :هّللا همحر يعفاشلا لاف

 وأ .هلعفو كدي هللا لوسر لوق وأ «هللا باتك يف هنّيبو ءسانلا نود هل لعجو

 .هيف اوفلتخي مل ءاندنع ملعلا لهأ هيلع عمتجا رمأ

 ."”زوشنلاو علخلا :(ًاضيا) مألا
 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 :- ىلاعتو كرابت - هّللا لاق :لاق هللا همحر يعفاشلا سيردإ نب دمحم انربخأ

 ه0 وك 37 ١» جب عع رم 7 س هو

 اَرَعِإ وأ اًروشُت اَهلَعَب ْنِم تقاَح ةأتآِنإَو )
 9 72 ف 7 5

 .ةيآلا 6 ٌريَح ٌحلّصلاَو احل اَمبََيَب

 ص

 امإ - أرمأ اهنم هركف «جيدَ نب عفار دنع تناك ةمَّلْسَم نب دمحم ةنبا نأ ءبيسملا

 كل ادب ام يل مسقاو ,ىينكسمأو ىنقلطت ال :تلاقف ءاهقالط دارأف - هريغ وأ ًاربك
 و
 ."””ثيدحلا © اًضاَرَعِْوَأ اًروُشُن اَهِلَعَب ْنِم َتَفاَح ٌةَأرََأ ِنِإَو ) :ىلاعت هللا لزناف م

 دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ,نئسلا باحصأو ملسمو يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدحلا )١(

 5١. /مقرب .4 ١ /ص .؟ /ج ؛يعفاشلا
 -  ينزملا رصتخم رظناو 235١5 /ص ء١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2.184 /ص .ه /ج ءمألا (؟)

 18١. /ص .5/ج «بلطملا دبغ .د /قيقحت مألا رظناو «457و 579 /ص - دنسملا

 طرش ىلع حيحص وه لاقو مكاحلاو يربطلاو يقهيبلا هاور حيحص «لسرم هدانسإ ثيدحلا (6)
 مقرب 204 و 07 /ص 7 /ج .يعفاشلا دئنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .هاجرخي ملو نيخيشلا

 .ةنسلا كلذب تضمف :لاق « 85 /مقر ؛ثيدحلا ةياهن يف دازو «897و 5

 كف



 هئاسن ضعب قالطب مه 6 هللا لوسر نأ يوُر دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يتليلو يموي تبهو دقو ؛كئاسن يف هللا ينرشحي ينعدو «ينقلطت ال :تلاقف

 .ثيدحلا ءاهنع هّللا يضر ةشئاع يخأل

 نأ ؛هيبأ نع ؛ةورع نب ماشه نع «ةنييع نبا انريخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ."' ثيدحلا ءامهنع هللا يضر ةشئاعل اهموي تبهو ةدوس
 دع

 هك هر اج دس مب لولو #ه وهم 6و سرها 2235 بم

 الف متصرح ٌولَو ِءاَسْنِلا َنْيَب أولِدعت نأ أَوعيِطَتَسَت نلَو ) : 8 هللا لاق

 (9 ( ِةَقّلَعُمْلاَك اَهوُرَّذَعَف لْيَمْلا لك ًأوُليِمَت

 :"” ءاسنلل مّسقلا :مألا

 اوُلِدْعَت نأ أَوُعيِطَتْسَت نَلَو ) :ىلاعتو كرابت لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 نل :ريسفتلاب ملعلا لهأ ضعب لاقو «ةيآلا « أوُنيِمَت الف َمُتُصَرَح ْوَلَو ِءآَسِيلآ َنيَب
 دابعلل زواجت العو رع هللا نإف ,بولقلا يف امب ءاسنلا نيب اولدعت نأ اوعيطتست
 اذهو .ىوه لا عم لعفلاب :ليملا لك .مكءاوهأ اوعبتت :اوليمت الف بولقلا يف امع

 .- ملعأ هللاو - لاق ام هبشي

 ىلع نأ ىلع «نيملسملا ءاملع ماوع هيلع امو كي هللا لوسر ةّئس تّلدو
 هنأ ال .كلذ يف لدعي نأ هيلع ّنأو ؛يلايللاو مايألا ددعب هئاسنل مسقي نأ لجرلا

 دق ام ءبولقلا يف ام هب ديرأ امنإ هنأ ىلع كلذ لدف هيف زوجي نأ هل صّخرم

 .- ملعأ هللاو - ءاسنلا ىلع ليملا نم مظعأ وه اميف .هنع دابعلل هللا زواجت

 وبأو دمحأو نئسلا باحصأو ملسمو يراخبلا هاور ءالوصوم حيحص وهو ءلسرم ثيدحلا كل

 45 /مقرب ا“ /ص /ج ىيعفاشلا دنسم قيقحتب ىعلا ءافش رظنا ....الوصوم دواد

 لك أوُليِمَت اَلَق ْمُمْصَرَح ْوَلَو ِءاَسِيلآ َنْيَب اوُلِْعَت نأ اَوُعيِطَتْسَت نَلَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 .(119 :ءاسنلا] ( اَميِحَر اًروُفَغ َناك هلأ كرف أوُقُكتَو أوُحِلْصُت نإ ةَقَلعُمْلآك اَهوُرَّذَعَف ِلّيَمْل

 /يعفاشلا بقانم رظناو 2.1486 /ص «ينزملا رصتخم رظناو ١1و ٠١9 /ص ه/ج ءمألا ةرفز

 مألا رظناو 305و65١٠ /ص ء3/ج «نارقلا ماكحأ رظناو 594١ /ص ء/ج .ىقهيبلل

 .1م7و 87 /ص ,5/ج «بلطملا دبع 3 / قيقحت

 نفت



 مسقلاو .ءاوس مسَقلا يف لجرلا دنع نعمتجا اذإ تايمذلاو تاملسملا رئارحلاو

 .هراهن اهدنع ىوأ ول بحنو ."'” اهتليل نهنم ةدحاو ّلك دنع تيبي ليللا :وه

 .ةليل ةمأللو نيتليل ةرحلل مسق ةرح عم ةمأ هدنع تناك نإف

 امهنع هللا يضر سابع نبا نع ؛ءاطع نع «جيرج نبا نع «ملسم انربخأ
 .ثيدحلا "” نامثل نهنم مسقي ناكو ةوسن عست نع ضبق #2 هللا لوسر ّنأ

 اهموي تبهو ةدوس :اهل مسقي نكي مل ىتلا ةعساتلا :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .اهنع هللا يضر ةشئاعل

 :"' ءاستلل مّسَقلا عامج :(اضيأ) مألا

 ِءآَسِيلا نيب أوُلِدَعَت نأ أَوُعيِطَمَسَت لو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ملعلا لهأ ضعب تعمس هقيآلا (ِةَقلَُمْلَع اورد ليما لك أودت ا مشْصَرَح لَو
 .بولقلا يف كلذ امنإ : 6 ْأوُلِدَعَت نأ أَوُعيِطَتَسَت لَو ) :فصأ ام هانعم ًالوق لوقي

 يذلا لعفلاب ليملا ريصيف .مكلاعفأ مكءاوهأ اوعِبْنُت ال :ليملا لك اوليمت الف

 .- ةقلعملاك - اهورذتف ءمكل سيل

 .بولقلا يف اًمع زواجت كبك هللا ْنأل ؛ اولاق امب يدنع اولاق ام هبشأ امو
 .ليملا لك كلذف لعفلاو لوقلاب لام اذإف ءليواقألاو لاعفألا سانلا ىلع بتكو

 .هئاسنل مسقي نأ ءرملا ىلع نأ يف ًافلاخت ملعأ ملو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 مهللا» :لوقي مث ءلدعيف مسقي ناك كي هللا لوسر ّنأ انغلب دقو «نهنيب لدعيف

 دئسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .يوغبلاو يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور «حيحص ثيدحلا قلدإ

 .48و 84و 81 /مقرب 0" و 0١ /ص 27 /ج .يعفاشلا

 امأف ءمسقلا ىلع ربجيو ؛لوقن اذهبو هللا همحر يعفاشلا لاق :هللا همحر ينزملا رصتخم يف دازو (؟)
 .دحأ هيلع ريجي الو ءذذلتلا عضومف عامجلا

 /قيقحت مألا رظناو 030 ا/و5١5/ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 15١ /ص ه/ج «مألا رف

 .187/ص 25/ج .بلطملا دبع .د
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 :- ملعأ هللاو - ينعي ؛ثيدحلا '"' كلمأ ال امب ملعأ تنأو كلمأ اميف يمْسَق اذه

 .هَئلَلَح ىتح هءاسن ىلع هضرم يف ًالومحم هب فاطُي ناك هنأ انغلب دقو «هبلق

 ”ءاسنلا ةّرشع عامج :(اضيأ) مألا
 يدؤي نأ .فورعملاب ةرشعلاب هرمأ يف بجي ام لقأو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 هنإف ءرهاظ ليم كرتو ؛ةوسكو «ةقفن نم ؛هيلع اهل هللا ضرف ام هتجوز ىلإ جوزلا
 .ةيآلا 6 ٍةَقْلَعُمْلاَك اَهوُرَدَعَف ٍلْيَمْلا لك اوُنِمَت اَلَق ) :ٌرعو لج لوقي

 ْوَلَو هلل َءآَدَبْش ٍطْسقْلَأب َنيِماَوَق أوُتوُك أوما َنيِذَّلا اياَتَي ) : كو هللا لاق

 "” ( َنييرفَألآَوِنيَدِلاَولآ وأ ْمُكِسفنَأ َنلَع
 (*” تاداهشلاو اياضقلا اذ - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 اذإ ؛هتداهشب مايقلا نم ءرملا ىلع بجي اميف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ّنلَع َوَلَو هِي ءآَدَبْش طَسقْلاب َنيِماوَق اوُنوُك اوئماَ َنيِذْلا اًياَتَي ) :َكبي لاق ....دهش

 .ةيآلا « َنيرقَلآَو ِنيَِلَوْلآ وأ كفن
 ملعلا لهأ نم هنم تعمس ام لك نع ظفحأ يذلا :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 اهب موقي نأ هيلع ًاضرف ّنأو «ةداهشلا هتمزل دق دهاشلا يف هنأ «تايآلا هذه يف

 ننسلا ةفرعم باتكب دروو 2798 /ص ١ /ج «ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخخأ ثيدحلا )١(

 دواد يبأ دنع هفارطأو 24717791477١ /مقرب .57 05و47 5 /ص 20 /ج «يعفاشلل /راثآلاو

 .١17/ص « 8/ج «تاقبطلا يف دعس نباو :«(71754) نئسلا يف

 تركذ دقو 27174 /ص .”7/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ٠١6. /ص .ه /ج ءمألا (؟)

 سيلو نيمضتلا ليبس ىلع اهدروأ يعفاشلا نأكو «« اوليمت الو » :واولاب مألا يف ةيآلا

 .- ملعأ هّللاو - خاسنلا نم أطخ وأ .داهشتسالل

 َمُكِسْفنَأ ْنلَع َوَلَو لِي ءآَدَبْس ٍطَسقْلاِب َنيِموَق أوُتوُك اوُمماَم َنيِذَلأ اجيأتي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا_ ()

 اول نإو اود عَن نأ وأ اوُعبكت الق أَم لأهلك ارم زأ ابيع تركي نإ "نيرقألاَو ٍيَدِلَوْلأ وأ
 .[16 :ءاسنلا] © اربح َنوُلَمْعَت اَمِب َناك هلأ َنِإَف اوُضرَعُت وَ

 .179و ١؟8/ص .؟ /ج «نآرقلا ماكحأ كح
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 متكي الو ««بيرقلاو ديعبلا) ضيغبللو «ديعبلاو ,بيرقلاو .هدلوو «هيدلاو ىلع

 ("' ( فِلوُسَرَو هّللاب أوما ) : كك هللا لاق

 :"” 48 هيبن ةّنس عابتا # هللا ضرف نايب :ةلاسرلا

 ..هتعاط 1 ضرتفا امب «هنيدل ًاملع هلعج هّنأ ؟ هؤانث لج نابأ يذلا عضولملا

 سا 1ك اووف الو راو ل وثيق ) :لاعتو كرابت لاقت
2 

 .ةيآلا 10١[ :ءاسنلا] "”6 ُدَلَو دُهَل جروكُي نأ هسحبس ٌدِحَو هنَلِإ هلأ امنإ

 ُهَعَم أوُناَك اّذِإَو ءِفلوُسَرَو ِهّلأب اوُتَماَء َنيِذْلا َنوُئيْؤُمْلأ اَمْثِإ ) :لاقو

 .ةيآلا [5؟ :رونلا] وذم اح اويل عواج . رمأ َنلَع

 «(هلوسرب مث هللاب ناميإلا) هل عبت هاوس ام يذلا «ناميإلا ءادتبا لامك لعجف

 ىتح ءأدبأ ناميإلا لامك مسا هيلع عقي مل ؛هلوسرب نمؤي ملو هب دبع نمآ ولف

 .““' هعم ك# هلوسرب نمؤي

 ْىلَع َلّْرَن ىلا بتكلاو ِلوُسَرَو ِهَلأب أوُتماَ َوْنَماَء َنيِذَلأ ايأتَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 دَقَف رجآلا ِمَوَيْلآَو هِلسُرَو هب ءِتكِلمَو للأب فكي نَمَو لبق نم َلزْنَأ ىلا بمحو فِلوُسَ
 .[175 :ءاسنلا] 6 اّديِعَب ُالَّلَّص ّلَض

 .78و 77 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ءا/5 - 77 /تاحفصلا 71١ - 775 /تارقفلا ةلاسرلا (؟)

 ءعضوملا اذه يف «ةيآلا 76 - 77 /ةحفص يف ركاش دمحم دمحأ ةمالعلا ةلاسرلل ققحلا ركذي (9)
 ١/ج نآرقلا ماكحأ يف كلذل يقهيبلا هبنت دقو ؛هيلع عالطإلا نسحتسي ًادج ًاليمج ًامالك

 [1 :ءاسنلا] 6 ٌفلوُسَرَو ِهّللأِب أونماَ ) :هناحبس هلوق يهو هحيحص ةيآلاب لدتساو «”ا/ /ص

 ةروس نم ١1١ /ةيآلا ريسفت يف قبس امل ًاصخلم رظناو .ةلاسرلا يف عقو ام ىلع هبني مل نكل
 .ءاسنلا

 .ةيآلا هذهب ةقلعتم يهف ءاسنلا ةروس نم 211١ /ةيآلا ريسفت يف بتك ام عجار )05
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 هّللأ ٍتَياَء اء َمَعَِس اَذإ نأ بستكلا ىف ّمكَيَلَع َلْزَت َدَ َدَقَو و نبع هللا لاق

 "” ( مهم اذ رْوَِإ ) :ىلإ ( اَيَرَجْسُيو ايرَفكُي
 "' سانلا ىلع مث © يبنلا ىلع ضرفلاو ليزنتلا أدتبم :مألا

 ضرف يتلا لاحلا يف اذه دعب ىلاعتو كرابت هللا لزنأ مث :هللا همحر يعفاشلا لاق

 "” ( َمهّنَع نضِرْعأَف انا ف َنوُصوُحتَنيلأ تير ذو ) :لاقف ؛نيكرشملا ةلّزع اهيف
 اَذإ نأ بتكلا ىف َّمُكَيَلَع َلْزَن ْدَقَو ) :لاقف "هيلع ضرف امم «ةيآلا [58 :ماعنألا]

 .ةيآلا ( مهتم اذإ ركَنِإ ) :ىلإ عيبرلا أرق © اَيًاَرَسُيَو اهي رفكُي ِهّللات ياء م معَ

 ”” ةقرفتم تايآ ف ريسفت ف - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ
 أوضوُخن ىَح ْمُهَعَم اوُدْعَفَت اَلَق ) :َدك هلوق لثمو :هللا همحر يعفاشلا لاق 0

 .""' ظافلأ ىلع نآرقلا يف اذه لثمو «ةيآلا 6 َءهِرَيَغ ثيِدَح ىف
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 أركنمو ارقي ولأ تاع مدس ا نأ تكلا ىف عل لون ذقَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا

 َنيِقِفَتُمْل ُعِياَج هلآ ّنإ "مهتم اذ وَّنِإ 'ورْيَع ٍثيِدَح ىف اوُضوُنَع يح ْرُهَعَم اوُدُعفَت اَلَف اي
 14١[. :ءاسنلا] © اًعيِيح ُمُهَج ىف َنيِرِفَكْلاَو
 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2٠١ /ص 27 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 15١. /ص 4 /ج ؛مألا

 ."514و 757 /ص 0 /ج «بلطملا

 هذهب ناتطبترم امهف ةرقبلا ةروس نم 1ا/١ ةيآلاو «ةدئاملا ةروس نم ٠١ ةيآلا ريسفت رظنا
 .ةيآلا

 ضرف ام مهيلع ضرف ام هعبت نمل نابأو) :هلوق ٠١. /ص .4 /ج «نآرقلا ماكحأ يف دازو
 .ةرابعلا ميقتست اذهبو (هيلع
 .186 /ص .7/ج «نآرقلا ماكحأ

 كرشلا لهأ ةسلاجم نع يهنلا يف ينآرقلا نايبلا يف فانصأو «ريبعتلا يف ناولآ ىلع :يأ

 ١ ١ .داسفلاو

> 



 :'” (ناميإلا #2 - يعفاشلا - هنع رثؤي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 عامتسالا نع هزنتي نأ :عمسلا ىلع هللا ضرفو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 لت ذقو ) :كلذ يف لاقف ءهنع هلل ىهن اًمع يضفي نأو ثلا مرح ام ىلإ

 ٌرهعم أو ُدَعَقَت الق اي اَرسُي أر أو اي ُرفكُي هللا تيا مس َذِإ نأ بتكلا ىف كحيل

 .ةيآلا ( ْمُهْلكَي اًذإ نإ هِرْيَغ ٍشيِدَح ىف أوُضوُخح ئَح

 مهل َدجت نّلَو رانلآ َنِم لَفَسَألا كَردلا ىف َنيقِفَتْلا نإ و : نيك هللا لاق

 (140 :ءاسنلا] '' © اًريِصَت 0 ياحب 2

 (7 مالسإلا نع دترملا :مألا

 َنِم ٍلَفَسألَا كْرَدلا ىف َنيِقِفَتْما َّنِإ ) هللا ىضق دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا 4 اريِصَن َّمُهْل َدَجَت نّلَو ِراَلَآ

 © ناعللا :(اضيأ) مألا

 2” مالسإلا نم اورهظأ امب مهءامد ك# هللا لوسر نقحف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 9 هللا هريخأف «رئارسلاب مهنيدب ملعأ هللا ناكو «ةثراوملاو ةحكانملا ىلع مهّرقأو

 .ةيآلا «ٍراَئلَآ َنِم ٍلَفَسُألآ ِكرّدلا ىف َنيِقِفَتْلأ نإ ) :لاقف «رانلا يف مهلأ
 مكحلاو «ةنطابلا ةلالدلا كرت نم .تفصو ام ماكحلا ىلع بجوي اذهو

 74١. /ص .١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم كلل

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (؟)

 .2/14 /ص 3 /ج «بلطملا دبع 3 /قيقحت م الا رظناو 159 /ص جا مألا فرفإ

 مألا رظناو 2155 /ص (.(شماهلا) 47" /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو 21758/ص .ه /ج «مألا (:)
 ةرفف /ص ."/ج «بلطملا دبع د /قيقحت

 ...نيقفانملا ءامد نقح :يأ (6)
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 :"" (مالسإلا نم مدلا هب مرحي ام) باب :(اضيأ) مألا

 َنِم لَفْسُأَلآ كرد ىف َنيِقِفَتْلآ نإ ) :زعو لج لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مكحو .رفكلاب نيقفانملا نع كنك هللا ريخأف «ةيآلا 6« اًريِصَت ْمُهْل َدَجَت نّلَو ِراَكلَآ

 ؛رانلا نم لفسألا كردلا يف مّهنأب هريغ هملعي ال ام هقلخ رارسأ نم هملعب مهيف

 نم اورهظأ ام نأ ءايندلا ف هؤانث لج مهيف مكحو ءمهناميإب نوبذاك مهنأو

 نورهظملا ءرفكلا نوُرِسْلا مهو «لتقلا نم َةّنج مهل «نيبذاك هب اوناك نإو «ناميإلا

 .ناميإلا رهظأ اذإ رقي مل وأ رفكلا دعب ناميإلاب هيلع دهش نم ٌرقأ «لتقلا نم َةّنْج
 رهظأ نم ءامد ىلاعت هللا نقح اذإ ف هللا لوسر نّيبو «لتقلا نم عنام هراهظإف

 نم كلذ ريغو «ةحكانملاو «ةثراوملا يف نيملسملا مكح مهل نأ رفكلا دعب ناميإلا

 نم ىلعو «- دترملا لتقب - لوألا لوقلا لئاق ىلع ةجحلا فلكت :(اضيأ) مألا

 :"' ...ةبوتلا راهظإ لبقأ :لاق

 نم يآ ددع يف نيقفانملا نع هؤانث لج هللا ربخأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مهنع هملعب مهازج دق نأب انربخأو «كرشلاب رارستسالاو .ناميإلا راهظإب ءهباتك

 نو ِراَكلآ َنِم ٍلَفَْسَأْلا كرد ىف َنيِقِفَتْلآ ّنِإ ) :لاقف ءرانلا نم لفسألا كردلاب

 .مهرارسأ هملعب «رانلا ةرخآلا قف مهمكح نأ ملعأف «ةيآلا 2 اًريِصْن َمُهْل َدَجَت

 .مهل َةْنْج - ناميإلا اورهظأ نإ - ايندلا يف مهيلع همكح ّنأو

 /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو 25946 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ء.167/ص .”/ج ءمألا )١(
 دقو 2796 /ص ءال /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .155/ص .(شماهلا) ؛ا”“
 .ليوأتلاب حيحص امهالكو (ناميإلا دعب رفكلاب هيلع دهش نم ٌرقأ) :ةرابع تركذ

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2795 /ص ١ /ج ؛نآرقلا ماكحأ رظناو 176 /ص ء”/ج ءمألا (؟)

 .4 17و 417 /ص ءال /ج «بلطملا
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 :"' ينذإب الإ تجرخ نإ قلاط تنأ هتجوزل لاق نم :(اضيأ) مألا

 «مهناميأ نم رهاظلا ىلع مكحلا يف سانلا ثنحي :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ايندلا يف هلوسر ماكحأو هللا ماكحأ كلذكو

 هنود اهملعي الو .ىزجيو ءاهب نيدي وهف هللا الإ اهملعي الف رئارسلا اًمأف

 مهملعي هنأ «نيقفانملا يف ىلاعت هللا مكح نأ ىرت الأ ءلسرم ين الو .برقم كلم

 كرد ىف َنيِقِفَتْلَأ نإ ز :كتك لاقف «ملهج ةرخآلا يف مهيلع بجوأف «نيكرشم

 .ةيآلا «راثلآ َنِم ٍلَفَسَأْل

 كفسي ملف ءهنم اورهظأ امب «مالسإلا ماكحاب لك هلل لوسر مهل مكحو

 .مهوحكنيو نيملسملا اوحكاني نأ مهعنمي مو الام مهل ذخأي مو ءامد مهل

 هغّلبيو .مهنم كلذ عمسيو ؛يحولا هيتأي .مهنايعأب مهفرعي لي هللا لوسرو

 كلذ لثمو «ةبوتلاب نوبذاك مهلأب هيتأي يحولاو «ةبوتلا نورهظيف .ءمهنع
 ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :سانلا عيمج 5 هت هللا لوسر لاق

 مهباسحو اهقحب الإ مهاومأو مهءامد ينم اومصع ءاهولاق اذإف ءهللا الإ هلإ

 .ثيدحلا 2" هّللا ىلع

 هدنع درو دقو .185 /ص «4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ؛١8/ص ءال/جمآألا (0)

 .ناميإلا يف رهاظلا ىلع مكحلا :ىمسمب مألا يف دري مل ديدج ناونعب

 وبأو ءملسم و يراخبلا هاور دقف .حيحص وهو «يعفاشلا خيش ماهبإل ءفيعض هدنس ثيدحلا (؟)
 ثيدحلا امأ .دمحأ مامإلا دنع ظفللا اذهو حيحص نسح :لاقو «يذمرتلاو .يئاسنلاو «دواد

 اهدروأ ةياورلا هذهو «...اولوقي ىتح سائلا لتافأ لازأ ال » :وه ًانتمو ًادنس حيحصلا

 دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظناو «- ملعلا عامج باتك - 717 /ص ال /ج ؛مألا يف يعفاشلا

 عيمجي ١١و١1 3٠١ و او 5و 5 /مقرب ء“"الو 76و "0 و "4 /ص ء١/ج ؛يعفاشلا

 .هتاياور
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 :"” (ناسحتسالا لاطبإ) باتك :(اضيا) مألا
 ران اورسأ اذإ نيقفانملل - نبك هللا - بجوأ مث :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « ٍراَملَآ َنِم ٍلَفَسَأْلا كردلآ ىف َنيِقِفَتْلأ ّنِإ ) :لاقف منهج

 ءناميإلاب لوقلاو «"' هنم ةبوتلا اورهظأ اذإف :"” هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف مهنا كلي هلوسر هللا ملعأ دقو «مالسإلا ركذ مهعمجو .مهؤامد مهيلع تنقح

 © ٍراَكلآ َنِم ٍلَفَْسألآ ِدْرَّذلأ ىف َنيقِفَتْلا ّنِإ ) :لاقف ءرانلا نم لفسألا كردلا

 ايندلا يف مهيلع هيبن مكحو «مهرئارس ىلع زعو لج مهيلع همكح لعجف «ةيآلا

 امو .هلوقب نيملسملا نم ةنيب مهيلع تماق امو «ةبوتلا راهظإب مهتينالع ىلع

 «مهيلع ةنيبب هب مقت ملو هب اورقي مل امم ءرفكلا لوق نم اودحج امو .هلوقب اوٌرقأ
 .ككك هللا نع كي هللا لوسر ربخأ كلذكو «لك يف مهلوق ىلع مهبذك دقو

 ديزي نب ءاطع نع ءباهش نبا نع ؛كلام انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ام ردن ملف كي ينلا راس الجر ّنأ «رايخلا نب يدع نب هللا ديبع نع «يئيللا

 «نيقفانملا نم لجر لتق يف هرواشي وه اذإف كنق هللا لوسر رهج ىتح هراس
 ةداهش الو «ىلب :لاق « ؟هّللا الإ هلإ ال نأ دهشي سيلأ » :# هللا لوسر لاقف

 :كَلظ هللا لوسر هل لاقف .هل ةالص الو «ىلب :لاق « ؟يلصي سبيلأ » :لاقف .هل

 .ثيدحلا '''« مهنع ىلاعت هللا يناهن نيذلا كئلوأ»

 .08/ص 8 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 27544 /ص ءال/ج ألا )١(

 ١". /ص ؛4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت ملا رظناو 2750 /ص ءال/ج «مألا (؟)

 .مالسإلاب لوقلا راهظإو رفكلا لاطبإ نم ةبوتلا نوقفانملا رهظأ :يأ (*)
 ءًالسرم دمحأو 5١( ةالصلا) أطوملا يف كلام هاور حيحص وهو ءلسرم هدنس ثيدحلا (4)

 يعلا ءافش رظنا «قازرلا دبع نع (57* /5) دمحأ مامإلا اهاور ةلوصوم قيرط ثيدحللو

 .8 /مقرب 30 /ص .١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب
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 "7 ( م ْتلِحأ نبط مولع انسَوَح أوُداَه ترن ني لطب ) : كت هللا لاق

 '' ليئارسإ ينب حئابذ باب :مألا

 انمّرَح اوُداَه تريِذلأ َنِي ِمْلطِبَف ) :هركذ زع لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 تناك تابيط :- ملعأ ىلاعت هللاو - ىبعي .ةيآلا « ْمُهن َتْلِحُأ سّبْيَط َمُهلَع

 .مهل تّلحأ

 اسرلا

 ص 1

(00) 

00 

 وف

 9 (َةرَكََرلأ نوُنَوُمْلاَو ةَلّصلآ َنيِميِقْلَأَو ) : كو هللا لاق

 '' ةاكزلا ذؤ :ةل

 و و ةرَلّصلا َنيِميِقْلاَو ) :ىلاعت هللا لاقو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةضورفملا ةاكزلا يه :ملعلا لهأ ضعب لاقف «ةيآلا 6« ةوّكّرلا

 ْمِهِدَصِبَو ْمُهل ْتْلِحُأ سَبْيَط َمِهَلَع انَمْرَح اوُداَه تريزا َنِ ٍمِلظبَف ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا

 ١5١ :ءاسنلا] © اريك هلأ ٍليِبَس نَع

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو .40 /ص .؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .,1 57 /ص 7 /ج «مألا

 27١. /ص 7” /ج .بلطملا

 آمَو َكيَلِإ لزنأ آم َنوُنيؤُي َنوُنيَؤلاَو مهتم ِملِعلا ىف َنوُحِسرلَا كل ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا
 50 7 4 ا عم نعم هم داو نمر 2 هم هيوومر * ني مدل صر © د4

 َمِوَتْؤنَس َكِيتلَوُأ رخآألا ِمَوَيَلَأَو هّللاب َنوُئِمْؤْملآَو ةزكّرلا َوُنْؤُمْلاَو ةولّصلا َنيِميقُلآَو َكلَبَق ني لِزنأ

 .[15؟ :ءاسنلا] 6 اًميِظَع اًَجُأ

 .ا14الو ١85 /ص هامو 0ه١1ا/ /ناترقفلا ةلاسرلا 010
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 آَكْيَحْوُأَو ) :لاقو ( حوُت لإ آكيَحوَأ آَمكَكَيَلِإآكّيَحَوُأ نإ ) : 35 هللا لاق
 و

 ""' ( َليِعَمَسِإَو َميِهَرَتِإ لإ
 :'"'' دحاولا ربخ تيبثت ف ةّجحلا :ةلاسرلا

 .ةيآلا « َليِعَمَسِإَو َميِهَرَبِإ لإ اكيَحوُأَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 7 وش ىلإ اكيحو ! اتيحوأ انإ . اقأف «ةيآلا ©« حوُت ْنَلإ آكْيَحَوُأ اَمُك َكَيَلإ آئيَحَوَأ انإ ) :28 دمحم هيبنل لاقو

 .مهاوس هقلخ اهب اونياب ىتلا مالعألا يف هئايبنأ يف هقلخ ىلع هتّجح هؤانث لج

 اهب اونياب ىتلا مهلئالدو ءايبنألا رومأ دهاش نم ىلع ةتباث اهب ةّجحلا تناكو

 ةجحلا موقت ءاوس هنم رثكأو كلذ 5 دحاولا ناكو «مهلعب نمو «مهريغ

 .رثكألاب اهمايق مهنم دحاولاب
 ه» مسار ص ا ه6

 "” ( اًميلكَت ئَسوُم ُهّلأ َملكَو ) : كو هللا لاق

 :'' (ديحوتلا لئالد ا يعفاشلا - هنع رثؤي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 ميهاربإ نب دمحم) هللا دبع وبأ ينربخأ :لاق «ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 لاق :لاق يريبزلا دمحم ىبأ نع «ىنايغرألا دمحم نب دحاولا دبع نع «(نذؤملا

 ؟وه قلاخ نآرقلا نع ينربخأ :يعفاشلل لجر

 آكيَحْوَأَو مِدْعَب ْنِم َنسِيبَلاَو حوُن لإ آَكَيَحْوَأ آَمك َكْيَلِإ آكْيَحْوَأ اَنِإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 َِيَئاَمَو َمِْلُسَو َنوُرَهَو َسْكوُيو بوُبَأَو ئَسمِعَو ٍطاَبْسأألآَو بوُقَْيَو َقَحْسِإَو ليِحَمْسِإَو َميِهرَتإ لإ
 .[158 :ءاسنلا] 6 اًروُبَز ٌددُؤاَد

 ١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .47او5"4/ص ء١١171و15094و4١11 /ةرقفلا ةلاسرلا (؟)
 88و ١# /ص

 "ىلع َمُهْصُصَقَت َمَل ٌالْسَرَوُلْبَق ني كلَيَلَع َحُهَتْصَصَق دَق ٌالُسُرَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا 0
 .(114 :ءاسنلا] © اًميِلكحَت ْئَسوُم ُهَلأ َمَلكَو
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 .ال مهللا :يعفاشلا لاق ؟قولخم :لاق .ال مهللا :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ريغ هنأ ىلع ليلدلا امف :لاق .معن مهللا :يعفاشلا لاق ؟قولحخم ريغف :لاق

 لاق .معن :لاق ؟هللا مالك نآرقلا نأب رقت :لاقو هسأر يعفاشلا عفرف ؟قولخم

 َنِم ٌدَحَأ ْنِإَو ) :هركذ ىلاعت هللا لاق «ةملكلا هذه يف ْتقبُس يعفاشلا

 :لاقو «ةيآلا [1 :ةبوتلا] 6 هللا ملك َعَمَسَي َْئَح ةرجأف َكَراَجَتْسأ تروِرْشُمْل
 «ه

 .ةيآلا « اًميِلَكحَت ئَسوُم ُهَلل مْلكو )

 نكي ملو هللا ناك وأ ؟همالك ناكو ناك هللا نأب ٌرقتف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .همالك ناكو ءهللا ناك لب :لجرلا لاقف ؟همالك

 اذإ :لوقلا نم ميظعب ينوتأتل مكنإ .نويفوك اي :لاقو يعفاشلا مسبتف :لاق
 نإ :مالكلا مكل نيأ نمف .همالك ناكو لْبقلا لبق ناك هللا نأب نورقت متنك
 : 0 للا ىوس وأ هللا مالكلا

 محل ريع أوُهَن متن ( همت أوُلوُقَت ءِيِلَسُرَو للأب أوئِماَف ) : كك هللا لاق
 هع ِج

 00 4و 7 1 ٌدِح وهل هلأ امن

 :'' 48 هيبن ةنس عابتا هباتك هللا ضرف نايب :ةلاسرلا

 .هباتكو .هضرفو «هنيد نم كك هلوسر هللا عضو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مرحو .هتعاط نم ضرتفا امب .هنيدل ًاملع هلعج هنأ هؤانث لج نابأ يذلا عضوملا

 لاقف ءهب ناميإلا عم هلوسرب ناميإلا نم نرق امب «هتليضف نم نابأو هتيصعم نم

 حلا الإ ل لع اولوقت الو [كحيدد ىف ولت ال ستحصل لأتي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(
 هللاب أوُئِماَق ُهَنْم حوُنَو َمَيْرَم لإ آَهَقل رهُبَمْلَكَو هلأ كوُسَر َمَيْرَم نبأ ىَسيِع ُحيِسمْل اَمْنِإ

 اَم هَل دلو دُهَل روكي نأ رهَتدَحِتُس "كسول هلأ امن | ْمُكَل اريح اوُهتنأ ظلك اوُوُقَت الو ٠ فِلُْسُرَو

 1١[. :ءاسنلا] © ٌاليكَو هلأ ىقكو 'ضزرألا ىف امو ٍتوَمّسلأ ىف

 .(شماهلاو نتملا) 1-70” /ص 1777و 771 /ناترقفلا ةلاسرلا (؟)
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 عود . م ل ا هج و ص ادةاو ع عاو

 اَمْنِإ مك اريح اوُهتنأ ُةَكَلث أوُلوقَت اَلَو ِلْسُرَو ِهَلآِب اوُئِماََف ) :ىلاعتو كرابت
 دع

 .ةيآلا © دلو دُهَل كروكي نأ َدُهَننَحَبُس ٌدِحو هَل هلأ

 همحر ىعفاشلا نأ ىلإ ءاسنلا ةروس نم ١77 /ةيآلا ريسفت يف انرشأ :تلق

 مالك انهو .هلوسرب ناميإلاب هب ناميإلا نرق هللا نأ ىلع ًاليلد ةيآلا هذه ركذ هللا

 هقيلعت يف درو امك هتيفرحب ًالماك هلقنن نأ نسحتسي «"'' ةلاسرلا باتك ققحمل عئار

 :هللا همحر لوقي ذإ 7 1/ /ةرقفلا هذه ىلع

 امك «ءهباتك ريغ باتكل ةمصعلا هللا ىبأ دقو «هئايبنألو هباتكلو هلل ةمصعلاو

 ىلع اهب ًاجتحم ةيآلا هذه ركذ :هللا همحر ىعفاشلا نإف .فلسلا نم ةمئألا ضعب لاق

 نم ةريثك تايآ يف كلذ ءاج دقو هب ناميإلا عم كي دمحم هلوسرب ناميإلا نرق هللا نأ

 ىذا بتكلاَو ِلوُسَرَو ِهّللاب أوما اَوئماَء َنيِذّلا امتي ) :ىلاعت هلوق :اهنم «نآرقلا

 .ةيآلا 117١ :ءاسلا] ( ُلَبق نم لأ ذل بتكحْآَو ءِهِلوُسَر َلَع لَ
 ص

 هلل يْؤُي ىلا ألا يل ِهِوُسَرَو هللا وُئِماَمَق ) :ىلاعت هلوق :اهنمو
 .ةيآلا ١58[ :فارعألا] 6 َتوُدَعَهَن ْمكَلَعَل ُهوُعِبَاَو فِتَملَكَو

 .ةيآلا [8 :نباغتلا] 6 اَْلَرْنَأ َىِذلأروُلآَو ِملوُسَرَو هلآ اوُتِماََف ) :ىلاعت هلوق :اهنمو

 ؛ديري ام ىلع ةلالدلا عضوم يف تسيل انه يعفاشلا اهركذ ىتلا ةيآلا نكلو

 .ةقاك هلسربو هللاب ناميإلاب اهيف رمألا نأل

 هلل أوُئِماَعَف 7 :ظفلب ةيآلا ركذ هنأ :هّللا همحر يعفاشلا نم أطخلا هجوو

 يف تعبطو «عيبرلا لصأ يف تبتك اذكهو لوسرلا ظفل دارفإب ©« ِلوُسَرَو
 ءدب يذ ئداب ىلإ لّيْخ دقو «ةوالتلا فالخ وهو «ةلاسرلا نم ةثالثلا تاعبطلا

 .ىلاعت هللا همحر ركاش دمحم دمحأ خيشلا )١(
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 جاجتحالا يف ديفت ال - تدجو اذإ - تناك نإو «.دارفإلاب ةءارق كانه نوكت نأ

 © ِفِلوُسَرَو ) :ظفللا ناك ولف «مالسلا هيلع ىسيع نأش يف مالكلا قايس نأل ؛ ديري ام

 .دارفإلاب ةيآلا نم فرحلا اذه يف ةءارق ةيأ دجأ مل ينكلو ,ىسيع هب دارملا ناكل

 يتلا ىرخألا تاءارقلا ين الو .عبرألا نم اهريغ يف الو ءرشعلا تاءارقلا يف ال

 .(ةذاشلا تاءارقلا) :اهنومسي

 رثكأ اهفيلأت ىلع ىضم دقو «ةلاسرلا ين أطخلا اذه ىقبي نأ بجع نمو
 «ءلاوطلا نورقلا هذه ءاملعلا يديأ يف تناكو .ةنس نوسمخو ةئامو فلأ نم

 نهذ هيف لقتنا ءيملع أطخ وه لب «نيخسانلا نم ةباتكلا يف أطخ نم وه سيلو

 الوأ !دحأ هيلع هبني ال مث :فيلأتلا نيح ىرخأ ةيآ ىلإ ةيآ نم .مامإلا فلؤملا

 !دحأ هيلإ تفتلي

 ,رابكلا ءاملعلا نم تارشع يدي نيب ةلاسرلا نم عيبرلا لصأ ثكم دقو

 مهنيب هنولوادتي ه 56٠ ةنس دعب ام ىلإ نورق ةعبرأ نم ًاوحن ظافحلا ةمئألاو

 عم ةلجسملا ةريثكلا تاعامسلا يف تباث وه امك .ةلباقمو اخسنو ءارقإو ةءارق

 مهلكو ءذاذفألا تالاجرلا نم لاجرو مالعأ ءاملعل تاعامس اهيفو .لصألا

 .هحح صيف هعضوم ربدتي نأ هتافو ءأطخلا اذه هيلع لخد

 ناك امف .ديلقتلا ىلإ مث ةقثلا ىلإ :- ملعأ هّللاو ىرن اميف - هلك كلذ درمو

 ئىطخي ةمألا هذه ةجحو (ةمئآلا مامإ وهو «يعفاشلا نأ مهنم دحاو لابب رطخيل

 نم هلصأ عوضوملاو ءاهب لالدتسالا هجو يف ئطخي مث «نآرقلا نم ةيآ ةوالت يف

 مل كلذلو «ةظوفحم ةولتم هتايآو «ةرفاوتم هيف نآرقلا ججحو «مالسإلا تايهيدب

 اهب ىتأ يتلا ةيآلا ردص يف ركفي مو ةعجارملا ءانع هسفن مهنم دحاو فلكي

 عضوم اهعضوم ناك نإ ىري ىتح هب ةَقْثَو هل ًاديلقت .جاجتحالل يعفاشلا
 .مالسلا مهيلع لسرلا نم هريغ نأش يف وأ ع انيبن نأش يف مالكلا

 /ةرقفلا يف ةلاسرلا نم ىضم اميف هللا همحر يعفاشلا لاق ام :انه لوقنو

 .اه ا (مهلو انل رفغي هللاو .مهنم لفغأ نم لفغأ ديلقتلابو) : 5

 اك



 (” ( ِةَلَلَكْلا ىف ٌمكيِتُْي هلل ي و كلتوتفَتسَي) بِك هللا لاق

 "' ةبطخلا # ةءارقلا :مألا

 رخآ يف ناك اذإ ناكد# نافع نب نامثع نأ ىنغلب :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةروسلا رخآ ىلإ « ِةََدَكْلا يف ْمَكيِتُْي ُهَلأ ٍلَق َكَتوُيفَتْسَي ) :ءاسنلا رخآ أرق «ةبطخلا

 7 ىترملا اذ فالخلا :(اضيأ) مألا

 «مالسإلا نع لجرلا دترا اذإو :سانلا ضعب لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 نم هتثرو نيب هثاريم انمسق .برحلا رادب قحل وأ «هتدر ىلع تام وأ ءلتقف

 نإف هيرْبَدُمو .هدالوأ تاهمأ انقتعأو «ءلجأ ىلإ هيلع نْيَذ لك انيضقو «نيملسملا
 لحأ يدي يف ًائيش هلام نم دجن نأ الإ ءًائيش مكحلا نم درن مل مالسإلا ىلإ عجر

 هب هل انيضق امم ًائيش ةتثرو نم فلتأ نمو هلام هنأل ؛ هيلع نودريف ءةثرو نم

 .هنمضي م ًاثاريم

 لوصأ :مهدنع لوقلا اذه لاق نم ىلعأل تلقف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا باتك كرتي الف هب ذخؤي نأ :اهالوأو اهبجوأ ءلوصأ ةعبرأ كدنع ملعلا

 لوقعملاو «ءسايقلا مث - امهفالخ تدرج دق الإ كملعأ الف - لع هيبن هنسو

 تلقو .لوقعملاو سايقلا تفلاخ دقف «عامجإلا نيذه دعب هب ذخؤي يذلا كدنع

 .ًاضقانتم ًالوق اذه يف

 ُنَلَو هَل سيل َكَلَه ورم نإ لكلا ىف هُكبتفُي هل له كتوئتسَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 كرت ام نال امه تن اًنَتاَك نإق 5و الل نكي مل نإ آَهترَيَوَهَو ”َكَرَت ام ٌفْضْي اَهَلَف تح دُهَلَو

 ِوَْنس لُكب ُهَّلأَو *اولِضَت نأ ْمُكَل هلأ نب *قيشألا طَح لكي ركل ءآَسَو ًةلاَجَر ٌةَوْحِإ أَوناَك نإو

 .[1075 :ءاسنلا] 6 ٌمميِلَع

 .١4؟/ص 27 /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 5١0١ /ص ا /ج مألا قفز

 /قيقحت مألا رظناو ء.عوضوملا اذه لوح ليمج شاقن اهدعب امو 3779771 /ص ء١/ج مألا (6)
 .680- 1/8 /ص .؟ /ج .بلطملا دبع .د
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 أًوُرمَأ نإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هل تلق .تفصو ام يندجوأف :لاق

 « دلو اه نكي مل نإ آي َوَهَوْ كَ ام فض الفت أ هو دلو هَل سل كل
 ءايحألا كّلم امنإ كك هللا نأ ىرت الأ ءثيراوملا يآ نم ركذ ام عم هقيآلا
 ءايحألاو :تلق .ىلب :لاق ؟ءايحأ اوناك اذإ نوكلمي ىتوملا ناك ام «ثيراوملاب

 ةحلسمب قحلي انروغث ضعبب دترملا تيأرفأ :تلق .معن :لاق ؟ىتوملا فالخ

 .هتايح فرع ال ًالزتعم وأ ءابهرتم وأ ءانلاتقب ًامئاق نوكيف ءاهاري برحلا لهأل

 ... !؟يح وهو ىتوملا مكح هيلع تمكح فيكف

 :" (تومي ىتح دحا ثروي ال :لاق نم) باب :(اضيا) مألا

 ضد دلو هَل َسسَيَل َكَلَه اور نإ ) :دبَو هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ثري ال» :28 ينلا لاقو .ةيآلا « ٌدلو اه نُكَيْمَل نإ آَهّئرَيَوهَو َكّرَت ام ُفَصِي اَهّلَ
 .ثيدحلا ''« رفاكلا ملسملا

 . هللا لوسر نع مث كك هللا نع ًالوقعم ناكو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 أدبأ ًاثوروم نوكي ال أرما نأ :اندلبب ملعلا لهأ ماوع لوقو «برعلا ناسل يف مث

 ًايح ثّرو نمف «ىتوملا فالخ ءايحألا نأو ءًاثوروم ناك تام اذإف .تومي ىتح

 كي هللا لوسر مكحو «َدِبَق هللا مكح فالخ - ملعأ ىلاعت هللاو - هيلع لخد

 ال انلقو .دوقفملا يف هب انلقو «هتلمجم فلتخُي مل ءاذهب انعم سانلاو انلقف

 .هتافو نيقي ملعي ىتح هلام مسقي

 ) )1١/ص 4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءال4 /ص .4/ج مألا 161.

 نايفس قيرط نع مهلك مهريغو نئسلا باحصأو ءملسمو يراخبلا هاور .حيحص ثيدحلا (؟)
 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .- ملعأ هللاو - هب يرهزلا نع هريغو  2١/ص

 ١ ملسملا رفاكلا ىلع الو» :هرخآب ظفل ةدايزب درو دقو «.578/مقرب «.
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 ,"” (ثيراوملا ٌّدر) باب :(اضيأ) مألا

 ُهَلَو َكَلَو هَل سيل َكَلَه اًوُدحَأ نإ ) :َدْنَك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نو ) :دنك لاقو «ةيآلا « آو اه نُكَيَمَل نإ اَهُتِرَيَوهَو َكَرَت ام فض اَهَلَق تح

 تايآ ةيقب ركذو - .ةيآلا « ِنْيَيَسَأْلا ٍظَح ٌلكِم ركذللق ٌءآَسنَو ًالاَجَر ٌةَوحِإ أَوْباك

 .- ثيراوملا

 كبك هللا نأ :ىلع لدت ءاهلك ثيراوملا يف يآلا هذهف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هب هللا ىهتنا نم ديزي نأ دحأل يغبني الف ,ءيش ىلإ ةضيرف هل ىّمس نمب ىهتنا
 . 9 ...ثيراوملا در زوجي ال :انلق كلذبف ؛هصقتي الو هب ىهتنا ام ريغ ءيش ىلإ

 الو جوز الو ؛ةبارق يذ ثراو ىلع دري ال كلذكو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 - ىلاعت هللا ءاش نإ - نآرقلاو «هتضيرف ةضيرف يذب زواجت الو .ةضيرف هل ةجوز

 .انباحصأ نم تيقل نم ةمئألا لوقو ؛تباث نب ديز لوق وهو ءاذه ىلع لدي

 :"” (ثيراوملا ٌدر ف فالخلا) باب :(اضيأ) مألا
 و
 اًوُرَمآ نإ ) :َكك هللا لاق - رواحملل :يأ - تلق هللا هحر يعفاشلا لاق ع

 عَ

 « دو اه نُكَي مل نإ آه اَهْثَرَيَو و َكَرَت اَمُفِضِن اَهَلَقتْحَأ َْهَلَو ُدآَو دُهَل َسْيَل َكَلَه
 م

 اذه نم هانعم بيرق مالك هيفف (ثيراوملا يف درلا) 8١ /ص «رظناو ء 76/ص «4/ج «مألا )١(

 .159و98١1 /ص «ه /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو « راركتلل ةجاح الف

 ضورفلا لهأ تاقاقحتسا عيزوت دعب ثاريملا نم يقب ام» هللا همحر يعفاشلا بهذم يف :تلق (؟)

 ىقبت ام ّدر الإو .دجو اذإ يلاومللف نكي مل نإف «ةثرولا نم ةبصعلا ىلع دري لب مهيلع دري ال
 بابو ««ثيراوملا ٌدر) باب ءالالو 76/ص «4/ج مألا رظناو . «نيملسملا لام تيب ىلإ

 .(ثيراوملا ّدر يف فالخلا)

 ,ه88- 585/ص 21ا!50-1/5١؟ /تارقفلا ةلاسرلا رظناو ءالالوال 8 /ص .:/ج ءمألا (5)

 .150و159/ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو
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 ٍتييَسَأْلا ٍظَح ُلْثِم ركذللق ٌءآَسَو ًةلاَجَر ٌَوْخِإ اَوُماك ""نإو ) :لاقو .ةيآلا
 هب ىهتناف ًادرفنم خألا ركذو ءفصنلا ىلإ اهب ىهتناف ةدرفنم تخألا ركذف «ةيآلا

 يف خألا نم فصنلا ىلع اهلعجف نيعمتجم تخألاو خألا ركذو «لكلا ىلإ

 دق سيلأ ةدرفنم لكلا اهتيطعأ نإ تيأرفأ .دارفنإلا يف اهلعج امك .عامتجالا

 .فصنلا ىلإ اهب ىهتنا نك هللا نأل ؟ ؟اصن ىلاعتو كرابت هللا مكح تفلاخ

 ىلع هعم ىلاعتو كرابت هللا اهلعج دقو «هب اهتيوس ذإ هللا مكح ىنعم تفلاخو
 .هنم فصنلا

 .ثيراوملا

 7 دترملا ثاريم :(اضيأ) مألا

 هُهَلَو ٌدَلَو مهل سيل َكَلَه اًؤُرْمآ نإ ) :كك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىتوملاو «ءايحألا ىلإ ىتوملا كلم لقن امنإف «ةيآلا « َكَرَت ام ُفَصِن اًهَلَق ُتْحَأ س2 ساو اسد و ىو

 :"' هيلع ىعّدملاو يعّدملا :(اضيأ) مألا

 َسيِل َكَلَه اًورْمآ ٍنِإ ) :َكْك هللا لاق :” اولاق :انلق :هّللا همحر يعفاشلا لاق
 . . هس اساو سمعو ب وعر عسر ع
 اذه لثم ثيراوملا عيمج يف :لاقو «ةيآلا 6 َكَرَت اَمُفَضِن اَهَلَف تْحَأ َدُهَلَو ٌدََو هَل

 :واولاب اهانتبثا امك تدرو يتلا ةيآلا صنل فلاخم اذهو «ةوخإ اوناك نإف» :ظفلب مألا يف ركذ )0(

 .«...ةوخإ اوناك نإو»

 رظناو «215/ص 37/ج «مألا رظناو 178 /ص :7/ج مألا رظناو «47//ص ؛؛/ج «مألا (؟)

 .187 /ص .5 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا

 .:"/ص «8 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.19 /ص ءال /ج «مألا 2

 .لاملا بحاص ةايح لاح ثلثلا ىلع نوكي قتعلاو ةبهلاب هاصتقالا :اولاق ءاوفلاخ نم :يأ (4)
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 .مهريغ توم دعب ثاريملاب مهريغ كلمب ناك ام .ءايحألا هللا كلم امئإف «ىنعملا
 ؛ًاحيحص وأ ًاضيرم ناك ءاوسو ء.هلام كلام وهف ءأيح لاملا كلام ناك ام امأف
 ام عيمج قتعأ اذإف .هريغ ال كلام اذهو .كلام هل نوكي نأ نم لام ولخي ال هنأل

 نإو ةبهلاو قتعلا زاج ؛تاتب ةبه وأ .تاتب َقْنِع .كلمي ام عيمج بهو وأ .كلمي
 ...كلام .بهوو اهيف قتعأ يتلا لاحلا يف هنأل ؛تام

16١ 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 (7 6 ٍدوَقُعْلاب أوُقْوُأ أَومماَع تريزا اَهياكَي ) : كو هللا لاق 2

 :""هضقنو دهعلاو رذنلاب ءافولا عامج مألا

 وأ نيميب ناك .دهعلابو رذنلاب ءافولا عامج :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم اذهو «ةيآلا « ٍدوَقُعْلآب وُقْوُأ اَوبماَء تريلا اَهّيأتَي ) :ىلاعت هلوق يف اهريغ

 هللاو - هبشيو .دقع لك ىلع ماع هرهاظو .هب تبطوخ يذلا برعلا ناسل ةعس

 ءنيمي ريغ وأ نيميب ناك دقع لكب ىفوي نأ د هللا دارأ نوكي نأ - ملعأ ىلاعت

 اهنم ءافولاب رمأ اميف نكي ملو «ةعاط هلل دقعلا يف تناك اذإ ءرذن دقع لكو

« 

 .ةيصعم

 :"' (مست مل يتلا ديصلا ٌباود) باب :(ًاضيأ) مألا

 امك ىلاعت هللا باتك اذه :ليق ؟منغلا منغللو ءرقبلا رقبللو «ماعنألا لبإلل :لوقت

 اذهو «ىلعألا ىلإ اهنم ىندألا تفضأو ءاهلك ًامعن تلق اهَتْعمَج اذإف .تفصو

 اَم الإ معتألا ُهَميِي مُكَل ْتّلِحُأ ٍدوُقُعْلاِب اوُقْؤَأ أَوُمماَع جرينأا اَهُياَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا_ (1)

 ١[. :ةدئاما] © ُديِرُياَم ْمُكَحَدَشأ ّنِإ ْمُرُح ْمْشَأَو ٍدّيَّصلآ جَربَغ َحكِيلَع لت

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,10 /ص ء؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 0184 /ص 4/ج ألا )
 .178/ص 6 /ج .بلطملا

 .١60/ص ال /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2155 /ص 7 /ج ءمألا (*)
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 لإ ردعَتألا ُةَميَِب مُكَل ْتلِحَُأ ) :ىلاعت هللا لاق دقو ءاهب ملعلا لهأ دنع فورعم

 .ةيآلا © َمُكَيَلَع ىَلتُي ام

 ," (...مجارتلا اذ سيلو ةمعطألا) باتك :(اضيأ) مألا

 ءيشو 2 هللا لوسر ةنس يف أصن مرح ءيش اهنم نوكيف ناقرفتي مث «نائيش

 كبك هللا ْنإف ,ماعنألا ةميهب نمو «تابيطلا نم جراخ َدْبَو هللا باتك ةلمج يف مرحم
 موو خصل“ ع رمريس يه 1

 .ةيآلا ( ِمعَتألآ ةَميِيَب مكل ٌتْلِحَأ ) :لوقي

 0 مهسفتأ ىلع نوكرشملا مرح ام :(اضيأ) مألا

 ام مهيلع مرحي مل هنأ - ىلاعتو هناحبس - مهملعأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 رمد  توو 9 دموع خصال ع ويش < 4+ 5 0
 .ةيآلا « ْمُكَيَلَع ىَلَتُي اَم الإ مدعتألا ةَميَِب مُكَل تْلِحَأ ) :لاقو «مهمير حتب اومرح

 .ةتيملا نم :- ملعأ هللاو - ىنعي

 :"' مرحيو لحي ام عيرفت :(اضيأ) مألا

 ام اَّلِإ رعتألآ ُةَميِي مُكَل ْتلِحُأ ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :ىلاعتو كرابت هللا لوق لمتحاف «ةيآلا © ٌمُرُح مُتنَأَو ٍديَّصلا ىلجَرَيَغ َمُكَيَلَع ىَلتُي
 مو خص م روس عب #

 ريغب اهالحإ لمتحاو ءاهاوس ام نود اهلالحإ ( ِمعَنَألأ ُهَميَِب مكل َتْلِحأ )

 .اهاوس ام رظح

 .577/ص ا“ /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .1 5١ /ص ءقباسلا عجرملا )١(

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 23١7 /ص 3 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 07 1” /ص 2,3 /ج «مألا قفز

 1 /ص «. 7 /ج «بلطملا

 .5379 /ص .” /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء717/ص .؟ /جءمألا (9)
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 هر ع هلام يرد لعمر # صاد و 23 1

 و ىدهأ الو مارح ربشلا اَلَو هللا يتعش أولجت ال ) : و هللا لاق

 "” (َنيآء الو دل
 00 (جحلا) باتك :مألا

 :لاق «نيتثامو عبس ةنس رصمب يدارملا ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 جحلا ضرف تابثإ لصأ :لاق هللا همحر يعفاشلا سيردإ نب دمحم انربخأ

 ريغ يف جحا كلك هللا ركذ دقو كي هلوسر ةّنس يف مث «ىلاعت هللا باتك يف ةصاخ

 جب سال ىف نْوَأَو ) :مالسلا هيلع ميهاربإل لاق هنأ ىكحف «هباتك نم عضوم

 ءةيآلا [90 : جحلا] ( قمح يف لك ني تت رماَص لُكح ىلع الاجر كلوت

 َديتَلقْلا الَو ىَدَن َدَهَأ الو مارا ريش اَلَو ها َريِتَعَس اول ال) :ىلاعتو كرابت لاقو

 .جحلا هب ركذ ام عم «ةيآلا 6 َماَرَخَآ َتيَبْلآ َنيِمآَء آلَ

 7 حاكنلارما © ءاج ام :(اضيأ) مألا

 لمتحي سانلا مالكو «ةنسلاو ؛باتكلا يف رمألاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام لالحإ هرمأ ناكف ؛هحابأ مث أئيش مّرح كبك هللا نوكي نأ :اهدحأ ؛ يناعم

 ؛ اوداطصي نأ ًامتح سيل «ةيآلا « اوُداَطَصَآَق ّملَلَح اَذَِو ) :َكَع هللا لوقك «مّرح

 .اوُلح اذإ

 الو ئذقلا او مرره او لربع او اك اوكا يأ أَي ) : :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 كتم الو ١ اوُداَطَصَآَق ٌملَلَح اَذِإَو اكاوضرو مهن ني ٌالْضَف َنوُفَتبَي َماَرَخَأ َتَيَبْل َنيمآَ 5و َدِيتَلقْلآ

 أوُئَواَعَت اَلَو  ئَفّتلاَو ْرلأ َلَع اوُواَعَتَو ”اودتعَت نأ مارك ٍدجَسَملا نع ْمُكصوُدَص نأ ٍرمْوَف ُناََس

 .[؟ :ةدئالا] ( ٍباَقِعْلأ ُديِدَس هلآ نإ 8 أوُقتأَو نوْدُعْلاَو ِمْنإْلا َلَع

 .؟5219/ص ءا" /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ٠١9 /ص 35 /جءمألا (0)

 .74/ص .5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء157 /ص ءه /جءمألا (5)
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 ," ...حئابذلاو ديصلا ف - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 كسمأ ام لكأ يف نذأ اذإ .َدَبَك هللا نع ًالوقعم ناكف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 كلذ لزني مل نإو ؛حراوجلاب الإ هولاني مل امل ءحراوجلا اوذختا امنإ مهنأ ؛حراوجلا

 .ةيآلا © اوُداَطْصآَ ٌمُلَلَح اَذِإَو ) :ىلاعت لاقو ...ت هللا باتك نم أّصن

 ."' ةقرفتم تايآ ريسفتلا 4 يعفاشلا - هنعرثؤي ام: (اضيأ) نآرقلا ماكحأ

 :ىنعي «ةيآلا » أ َرتعَس أولت ال ) :ىلاعت هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ."” هريغو يده ا نم ِدَبِك هلل ناك ام لك :يهو اهولحتست ال

 .هنع مهنودصت :هاتأ نم «ةيآلا 6 َماَرَخأ َتيَبْلآ َنيّيآَم آَلَو ) :ىلاعت هلوق يفو

 فالخ ىلع «ةيآلا ( ِرمَوَق ُناَنتَّس ) :َكَك هلوق ينو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .قحلا

 :(© (كسانملا ذ) باب :هبقانمو يعفاشلا بادآ

 ةيآلا « اوُداَطَصَآَف ّملَلَح اَذِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .لالحإلا دنع ديصلا بجوي ملو .همّرح ناك ًائيش حابأ هنأ ربخأف

 )١( /ج «نآرقلا ماكحأ ١ /ص 8١.

 )١( ء«يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ رظناو 0.187 /ص 5”2/ج «نآرقلا ماكحأ ص/١89

 .5190و

 وأ هيمدت وأ ديلقتب ةملعملا :يأ ةَرعلتملا ايادهلا اهنإ « ِهَآَرَعَس اوليث ال ) :تق هللا لوق يف ليقو ()
 يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظنا «ةريعش :اهدحاو «مارحلا هللا تيب ىلإ ىدهتل ءاهريغ
 .17"7/ص

 .154 /ص ء«يزارلل /يعفاشلا بادآ (5)
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 "” ( مدل ةََِمْلآ ُمُكَيَلَع َتَمّرَح ) : كو هللا لاق

 :"' مهئامإو باتكلا لهأ رئارحو نيملسملا ءامإ حاكن # ءاج ام :مألا

 ةتيملا هللا مرح دق - رواحملل :يأ - هل تلقف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءرطضملل هلالحإ ىنثتساو «ةيآلا 6 ُمَدلَأَو ةَتيَمْلآ مُكَيَلَع َتَمَرَح ر :لاقف

 . «رطضملا وهو ءفوصوم دحاول لاحب ةتيملا تلح امل :لوقي نأ دحأل زوجيفأ

 .ال :لاق ؟هتفص يف سيل نمل تّلح

 :" هيلع ىَعّدملاو يعّدملا :(اضيأ) مألا

 ُمدلآَو َُتْيَمْل ْمُكَيَلَع ٌتَمَرُح ) :ّرعو لج هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف لاقو «ةيآلا (« ٍبٌصعْلَأ ىلَع َحِبُذ اَمَو ) :هلوق ىلإ عيبرلا أرق « ريل محو
 أمم

 لاح يف حابأ املف «ةيآلا [115 :ماعنألا] 6 ِهْيَلِإ ْمَتَررْطْضَآ اَم الإ ) :ىرخألا ةيآلا

 نوكيف ؛ةرورضلا لاح ريغ يف كلذ ةحابإ يل نوكيأ ,ةلمج مّرح ام :ةرورضلا
 هلاجب ميرحتلا هل لوقنو :انلق ءال :لاق ؟ةمئاق ةحابإلاو ًاخوسنم هيف ميرحتلا

 .معن :لاق ؟لحت الف طرشلا نكي مل ىتمف ؛طرشلا ىلع ةحابإلاو

 في هلآ ِرِيَمِل ّلِهَأ آَمَو يزل ْمَكَو ُمَدلآَو ُهَتمَمْلا ُمُكَيلَع ْتَمْرَح ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 نأو بصل ىلَع حب اَمو مك اَم الإ عسا لكأ آمو ُهَحِطتلَو ُةَيوَُمْلاَو ُدوُقَْمْلاَو ُهفيَحُْمْلآَو

 ممل ”نوَسْحآو مُهوَسْحت الف حُكييِد نم اوُرقُك يذلا سب مولا قه ْمُكِلَذ" لزألاب اوُميْفتست

 .[ :ةدئانل] ( ٌميِحردوُفَع هلآ نق ْثإَل فياَجعُم

 .405/ص .5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .158/ص .ه /ج ألا (؟)

 .18/ص «8 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 278 /ص ءال/ج «مألا ()
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 27 ةدورضلاب ّلحي ام :(اضيأ) مألا

 هع قَصمحَت ىف ٌرْطْضآ ِنَمَف )' :مّرح ام ركذ يف لاقو :هللا همر يعفاشلا لاق

 محلو ؛مدو «ةتيم نم مّرح ام ٌلحيف «ةيآلا ( ٌميِحّرٌروُفَغ هلأ نإ 5 مثل غن اَجَتَم

 ةروف دسي ءيش الو .هعم هيف ماعط ال .عضوملاب نوكي لجرلا :رطضملاو

 مل نإو ءضرملا وأ توملا هنم فاخي ام عوجلا هغلبيو .ههبشأ امو نبل نم .هعوج

 غولب نع فعضيف أيشام نوكي وأ «لتعي وأ «.هرضيو «هفعضي وأ «توملا فخي

 ررضلا نم ىنعملا اذه يف ام وأ «هتباد بوكر نع فعضيف ًابكار وأ ديري ثيح
 ريغ مّرحْلا نم برشي كلذكو ءمّرحْملا نم لكأي نأ هلف «هلان اذه يأف «نيبلا

 .ههبشأ امو ةتيملا هيف عقت ءاملا لثم ؛ ركسملا

 :"' (ناسحتسالا لاطبإ) باتك :(اضيأ) مألا

 موَيْلا ) :كك لاقف مهنيد مه لمكأ هنأ ”' مهملعأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .يآلا ( ايد ملشإلا ْمُهَل ْتمضَرَو تي ْمُكيلَع تأ م محل تلم

 «رئارسلاب مهازج امئإو ءاهتفلاخ وأ «مهتينالع مهرئارس تقفاو .مهرئارس

 .هب رفك نم لك لمع طبحأف

 اذهب ليصفت درو دقف .45 - 4١ /ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2107 /ص ء؟ /ج ءمألا )١(

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو « ءاسنلا ةروس نم 79 /ةيآلا ريسفت يف درو امب اهطبر عم ىنعملا

 .167؟و١561 /ص «.ه /ج .بلطملا

 .08و 01 /ص « 8/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2194 /ص ءال /ج مألا (؟)

 .(ميركلا نآرقلا) هبتك رخآ نم هلوسر ىلع لزنأ امب هقلخ ملعأ :يأ (9)

 "51ا/



 :''' (حئابذلاو ديصلا) باتك :ينزملا رصتخم

 ءاهاعم ىلإ لصوف .ةاش نطب عبسلا قش ولو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ةَحيِطَتلَاَو ) :َكْك هللا لوقل ءاهلكأب سأب الف تيكذف ؛تتام كذت مل نإ اًهنأ نقيتسيام

 .ميركلا نآرقلاب ةزئاج :ةاكذلاو «ةيآلا 4 ٌمْيْكَذ اَم الإ ٌعُبَسلآ لكأ آَمَو

 ام همّلعم وأ هحالس غلبي ملو ءديصلا كردأ ولو :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .لكأي الف ءلعفي ملف هحبذي نأ هنكمأف «حباذلا غلبي

 ('' حئابذلاو ديصلا ف - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 ( َميكَذ اَم لإ ) :لاقو «حبذلاب هرمأ َكَبِك هللا ركذ املو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةاكّذلاو حبذلا هيف نكمي اميف ؛هب رمأ امنِإ هنأ كك هللا نع ًالوقعم ناك «ةيآلا

 .هركذي مل نإو

 تايآ ف ريسفتلا ذك - يعفاشلا - هنع رثؤي ام) باب :(اضيأ) نآرقلا ماكحأ
 فرفإ 5
 : (ةقرفتم

 هيلع عقو امف «ةيآلا « َمتيْكَذ ام اَلِإ ) :ك هلوقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ىكذ وهف ءاذه نم ةاكذلا مسا

 )١( /ص «ينزملا رصتخم 181.

 4١. /ص 7 /ج «نآرقلا ماكحأ (؟)

 /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا باتك رظناو «.184و ١87 /ص .؟/ج «نآرقلا ماكحأ ()

 ام الإ :يأ «ةيآلا « َميكَد اَم الإ ) : كَ هللا لوقو :لاق ثيح .577و077؟ /ص يرهزألل

 اهعم ْبُحشت ةيقب اهيفو اهكردي نأ :ةيكذتلا ىنعمو ءاهتفصو ىتلا هذه نم هتاكذ متكردأ
 مث ...هلامكو ءيشلا مامت ةاكذلا لصأو .هتاكذ تكردأ يذلا بارطضا برطضتو جادوألا

 .مامتلا ىلع هومتحبذ :يأ «ةيآلا « يكد اَم اَلِإ ) كلذكو :لوقي
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 « ِملزألاب اوُمسَقَتْسَت نأو ) :- ىلاعت هللا لاق - :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .حاَدِقلا :الإ ىنعم اه سيل مالزألا «ةيآلا

 :'' (حئابذلاو ديصلا) باب :يعفاشلا ظافلا بيرغ رهازلا
 ناك هنع ىدرتف لبج ىلع ديصلا عقو ولو) :يعفاشلا ةرابع ركذ نأ دعب

 .(...لكؤي ال ايدرتم

 :يأ «ىدرتف .تحرط :يأ .ءتيّدر ْنِم :نآرقلا يف ةيدرتملاو :يرهزألا لاق

 .(رثب يف وأ لبج سأر نم) طقس

 اصعلاو «"”كلمدملا رجحلا لثم «ليقث ءيشب لتقت ىتلا :ةذيقولاو ةذوقوملاو
 .ةمخضلا

 ” ( م لجأ آَذاَم َكَتوُنَعْسَي ) : 35 هللا لاق
 (©9 برعلا لكأت ال ام ةهج نم مرحي ام :مألا

 «باتك ةلمح وأ (ةنس وأ «باتك صن «ميرحتلا لصأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ...عامجإ وأ ةّنس وأ

 .678/ص .يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا قلد

 عمج «ةرادتسالا ماتلا سلمألا :قلامدلاو قولمدلاو «.ريدتسملا دوسألا رجحلا :كولمدلا (0)
 رظنا «ةراجحلا نم ريدتسملا سلمألا :َقِلَمُدلاو 25947 /ص «.طيسولا مجعملا رظنا «قيلامد
 .١4١١/ص «.طيحملا سوماقلا

 ىلع لدي امم طيسولا مجعملا يف تركذ امنإ كلمدلاب اهظفل سوماقلا بحاص ركذي ملو :تلق
 .ةرادتسالا يف نادحتيو براقتم :اهانعم نأ

 ني رْثمَلَع اَمَو 'ُتَبْيَطلا ُمُكَل لجأ َلُ 3 ّلِحَأ دام َكِتوَُمسَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()
 ّنإ هلآ اوُقنَأَو هلع هلأ من اوريو ْمُكلَع نكسنأ آم اوكف كا ُمُكَمْلَع ام نجوم َنبيِلكُم حراَوجأ

 .[4 :ةدئاملا] « ِباَسِخأ ٌعيِرَس هل

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .180 /ص «ينزملا رصتخم رظناو ؛.147/ص .؟/ج «مألا (4)
 201١. /ص 0” /ج
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 تابيطلا نوكت امنإو «ةيآلا « َمُن ّلِحَأ آَداَم َكَتوُنَتَسِي ) :كك لاقو

 مهيف تلزنو ءاذه نع اولأس نيذلا برعلا مهو ءال اوناك نيلكآلا دنع ثئابخلاو

 .مهريغ اههركي ال ام لكأملا ثيبخ نم نوهركي اوناك و ماكحألا

 رودقملا ريغ مكحو هتاكذ ىلع رودقملا © ةاكذلا عضوم) باب :(اضيأ) مألا

 :7 (هيلع

 «هتلتقف ءاهلك حراوجلاو روقصلاو بالكلا هتلانامو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لاق دقو ءقرخ ام حراجلا ْنأل ؛ ًائيش قرخي ىتح لكؤي الأ :امهدحأ

 .ةيآلا © حِراَوَجَْأ ) :ىلاعتو كرابت هللا

 اذه نوكي دقو «لح تلتق اهلعف يأبف «ةاكذ هّلك اهلعف ّنأ :يناثلا ىنعمو

 ةاكذ ىندأو «يمدآلا لعف حالسلا لعف نأل ؛حالسلا لعف ريغ اهلعف نوكيف .ًأزئاج

 :نيلعف لتقلا يف نأ ىلع ال ؛لتقلا دمع اهلعفو «يمدي ىتح قرخ ام «يمدآلا

 نوكيف «حرجت اهنأل ؛ حراوج ىمست دقو «ةاكذ ريغ :رخآلاو «ةاكذ :امهدحأ

 نوكيو .قالطإلاب ًالالح نكسمأ ام نوكيف ءًاقلطم نكسمأ ام لكأو ءًمزال ًامسا

 .تلتق ام لكؤي مل حرجت مل نإ اهنأ ال ءاهيلع عوضوم مسا وه اهحرج نإ حرجا

 :"' جحلا 4 - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 )١( نيينعملا نم - لوألا ينزملا لاقو 2587 /ص ؛ينزملا رصتخم رظناو ,378/ص 37 /ج ءمألا -

 /قيقحت مألا رظناو .هحرجي نأ الإ لكؤي ال .هبراض وأ ءديصلا يمار نع سايق .هب امهالوأ

 .511//ص 7 /ج ؛بلطملا دبع .د
 .١؟5 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ (؟)



 ناك نإو .همحل لكؤي يذلا :ديصلا لصأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 َنييِلكُم حاولا َنِم مْمَلَع اَمَو ) :ىلاعت هللا لوق ىلإ ىرت الأ ءًاديص ىمسي هريغ
 :مهدنع لوقعم هلأل ؛ ةيآلا « َمُكيَلَع نكَسْمأ امع انك د ُمُحَمَلَع اع يبون
 .لكؤي ام ىلع اهنولسري امإ هلأ

 :"' حئابذلاو ديصلا 4 - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :(اضيأ) نآرقلا ماكحأ

 ىيحي نب ةلمرح ةياور - نئسلا باتك يف تأرق
 21 م اش صام هس 0

 لجأ آَذاَم َكَنوُلَكَسَي ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :لاق هللا همحر يعفاشلا نع
 7مل ل ا ا لا و رم و و5 00 ها صم ارو مب ي 4 ع

 مكملع امه نجيومعت نييلكم حِراَوْجلا َنِم متملَع امو تبيطلا مكل لجأ لق ْمُه
 ره
 .ةيآلا ( ْمُكيَلَع نكَسْسأ آع اوكف دل .
 ام لكأ يف نذأ ذإ دك هللا نع ًالوقعم ناكف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 م نإو «حراوجلاب الإ هولاني مل ال ءحراوجلا اوذختا امنإ مّهنأ ءحراوجلا "”كسمأ

 .كْبو هللا باتك نم اصن كلذ لزني

 عيبرلا انربخأ ,.مصألا سابعلا وبأ انربخأ ءورمع يبأ نب ديعس وبأ انربخأ

 ؛ ىلشتسا :يِلْشأ اذإ يذلا :مّلعلا بلكلا :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ
 هبحاص لكي أمّلعم ناك :ةرم دعب ةرم اذه لعف اذإف «لكأي ملو َسّبَح :ذخأ اذإو

 .لكأي ملام :لّتَق نإو هيلع سبح امم
 نكسمأ ام لِحَأو .ًامزال أمسا نوكيف «حرجت اًهنأل ؛ حراوج ىمست دقوا

 .ًاقلطم

 .4857و١4و١48/ص 2١ /ج «نآرقلا ماكحأ )0ع(

 ا.



 :''' (... ديصلاو يحاضألاو :ةيرشألاو سابللا #) باب :هبقانمو يعفاشلا بادآ

 :لاق «ىلعألا دبع نب سنوي تعمس لاق ؛يبأ ينربخأ لاق .دمح وبأ انربخأ

 َنييِلكُم ِحِراَوجأ َنِّم مُتْمَلَع امو ) :ىلاعت هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 امف :ةيآلا © ْمُكلَع نكسمأ اع اوكف ) .ةيآلا « هنآ ْمُكَمَلَع اع نوم
 :لكأي ملف .كسمأ اذإو ءْبْلَكْلا :وهف ىهتنا هتيهن نإو رمتئا هترمأ نإ 3 0

 ."' #8 ينلا نع متاح نب يدع هاور يذلا ثيدحلل «لكأت الف :لكأ نإو ءلكف

 '" فالتخا اذه يفو :- هللا همحر - يعفاشلا لاق
 مخ م مرسم. عج .ةصور < طيار 7

 زل لح بدقكلا اوُثوأ يأ ُماَعطَو تبل محل لجأ ٠١ : كو هللا لاق

 نذل َّنِم ُتنَصَحْلأَوِتَسِمْؤُمْلاَنِم م ُتئَصَحْلاَو مك الح مُكئاََطَو

 ( ٌنُهَروُجَأ ٌنهوُمُتيَاآ اذ | مكيف ني بتكلا أوُثوُأ

 ("”باتكلا لهأ ءاسن حاكت :مألا

 ِتيْؤُمْلا َنِم ٌتَنَصخْتَأَو ) :- ىلاعت هللا - لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءرئارحلا نهنم تانصحماو ؛ةيآلا « ْمُكلَبَق ني بتل اوُنوُأ َنيِذل نم ُتَمَصخُفَأَو
 .(نتمل) 554 /ص ء«يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ )١(

 .مّلَعمل ناويحلا نم (؟)

 نإف ؛لكف هيلع هللا مسا تركذو «كبلك تلسرأ اذإ » :#ينلا لوق وه انه ثيدحلاب دوصقملاو (؟)

 .ةفلتخم ظافلأب ءامهريغو ناخيشلا هاور « كيلع سبجي ملو هسفن ىلع سبح امنإف لكأت الف لكأ

 .(شماحلا) 145 /ص يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ رظنا (:)

 ركل ةلج بتكلا اوثوأ َنيِلا ُماَعَطَو ُتَبْيَطلَأ ُمُكَل لجأ مْوَيْلآ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (0)

 آَذإ ْمُكلَبَق ني َبتكْلأ أوتو يذلا نب ُتتَصحْأَو تتُملا نب ُتَمَصَحْلَو ا َمُكُماَعْطَو

 طِبَح ٌدَقَف ٍنَميإلاِب ٌرفكَي نمو ”ٍناَدَحَأ َىِذِخَتُم اَّلَو َنيِحِفَسُم َرَيَغ َنيِيِصْخم ٌنُهَروُجَأ نِهوُمتَْتاَ

 .[9 :ةدئاملا] 6 َنيِرِسْنْلَأ َنِم م ةَرْخآلا ىفَوهَو ُهَلَمَع

 .151 /ص «6 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .,5594 /ص 4 /ج ءمألا (3)
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 ريغ رئارحلاو ؛ باتكلا لهأ نم رئارحلا نهو ؛هلالحإ نم هللا ىنثتسا امب انقلطأف

 .ةيباتك ريغ ةكرشم حاكن لحي ال ءانلق امك ءامإلا

 نأ اهيف عمتجي ىتح «ةرح ريغو :لوقي نأ همزلي ناك كلذك :انريغ لاقو

 هيف ناك '"''نيطرشب الإ ًاعونمم نينمؤملا ءامإ حاكن ناك اذإف «ةيباتك ةرح نوكت
 لهأ ءامإف «ىلوآلا ةلالدلا عم نينمؤملا ءامإ ريغ حاكن زوجي ال :هلأ ىلع ةلالدلا

 .- ملعأ ىلاعت هللاو - نآرقلا ةلالد يف نيهجولا نم تامرحم باتكلا

 :"” مهئامإو باتكلا لهأ رئارحو نيملسملا ءامإ حاكن ف ءاج ام :(ًاضيأ) مألا

 َنيذْلا َنِم ُتئَصَخُتَآَو ) :لاق كو هللا اندجوو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .باتكلا لهأ نم رئارحلا َنهنأ متنأو نحن فلتخن ملف ؛ةيآلا « َبتكْل اوُنوُأ

 .تامرحملا تاكرشملا ةلمج نم َنهنم ءامإلا نوكتو .صصخ اذإ ةصاخ

 : "هيلع ىَعّدملاو يعّدملا :(اضيأ) مألا

 نينا َنِم ُتَنَّصخُتَآَو ) :- ىلاعت هللا - لاق مث :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :نيطرشب تاكرشملا نم ًادحاو ًافنص لحاف «ةيآلا « َبَتكْلأ أوُبوُأ

 .باتكلا لهأ نم ةحوكنملا نوكت نأ :امهدحأ

 ُتَئَصْخُحأَو ) :ك هللا لوق ّنأ يف نوملسملا فلتخي مل هلأل ؛ةرح نوكت نأ :يناثلاو

 .رئارحلا :نه «ةيآلا « ْمُكِلَبَق نِم بتل اوُتوُأ َنيْلا نِ

 ...باتكلا لهأ نمو .ةرح نوكت نأ :يأ )غ0(

 .8١1/ص 25 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 1617 /ص 5 /ج «مألا )0

 ."7/ص 28 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 3ا/ / ص ءال /ج «مألا قفرف]

 ا.؟



 :''"كلذ ريغو قادصلاو حاكنلا ف - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 َنيِذْلآ وطْماَح يطل مك ٌلِحُأ ) :كبك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ُتَنَصْخَُأَو تئيؤُملا ني ُْتنَصْخْنَو ْمُحل لج ْمُكُناَعطَو كَل ةلج بتكلأ اونو
 ,"”ناك امهيأف «ةيآلا « ٌنُهَروُجَأ ٌنهوُمْسَيَتاَآَذِإ مُكِلَبَق نِم ٌبَتكْلآ أوُتوُأ َنيِّلا َنِم

 .باتكلا لهأ رئارح حاكن هيف حيبأ دقف

 :"' حئابذلا و ديصلا ذ - يعفاشلا - هنعرثؤي ام :(ًاضيأ) نآرقلا ماكحأ

 لَن ُماَعَطَو ) :كَ هللا لاق .- هنع ةلمرح ةياور يف - :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يذلا مهماعط نم اهاوس امو «حئابذلا :كلذ لمتحاف «ةيآلا « يّ لح ٌبَتكْأ اوُبوُأ

 .تليمُغ اذإ .ءيش اهنم سْمّنلا يف نوكي الأ ؟ىلوأ مهتينآف ءانيلع ًامرحم هدقتعن مل

 ملعن مل اذإ ؛هتعنص ىلع نوبيغي يذلا مهماعط ةحابإ يف :مالكلا طسب مث

 .ةساجن ملعن مل اذإ «ةينآلا كلذكو ءًامارح هيف

 :''”ةقرفتم تايآ ف - يعفاشلا - هنع ركؤي ام :(ًاضيأ) نآرقلا ماكحأ

 َبَتكْلا أوثوأ نيذأأ َنِم ُتَنَصخُلَو ) كبك هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َنييِصحع ) .جاوزألا تاوذ ريغ باتكلا لهأ نم رئارحلا :- يأ - ةيآلا « َمُكِلبَق ني
 و

 .قساوف ريغ فئافع :- يأ - .ةيآلا 4 َنيِحِفَسُم َرْيَغ

 )١(. /ج «نآرقلا ماكحأ ١« /ص 1817.

 « ْنِيَؤُي قَح تكرشُملا اوُحكَت اَلَو ) :ىلاعت هلوق «ةرقبلا ةروس نم 77١ /ةيآلا ريسفت رظنا (9)

 «.ةخوسنم تسيل ةتباث يهف .برعلا يكرشم ةعامج يف ةصاخ اهنأ درو ثيح [1؟١ :ةرقبلا]

 لهأ رئارح حاكن لالحإ يف اهدعب ةصخرلا تلزن مث «نيكرشملا عيمج يف ةماع اهنأ :ليقو

 .باتكلا لهأ حئابذ لالحإ يف تءاج امك .ةصاخ باتكلا

 .4١٠و ٠١ /ص .؟ /ج «نآرقلا ماكحأ ()

 داز دقو .7955/ص يزارلل /يعفاشلا بادآ رظناو .184 /ص /ج نآرقلا ماكحأ قه

 ىوس يأ .(هاوس جاوزألا تاوذ ريغ ىنئتسا نيرسفملا نم ًادحأ ملعأ ال) :لوقلا اذه دعب
 .هللا همحر يعفاشلا



 :"' ىنز نم مجري هب يذلا ناصحإلا :رهازلا
 [؟: :ءاسنلا] © ٍءآَسْيلَآ َنِم ُتنَئَصَخُمْلآَو ) :هلوقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 - داصلا رسكب - :تانصخملاو أرق نمو .فئافعلا ُنكيو جاوزألا تاوذ :نه

 .نهجورف نصحف نملسأ نهنأ ىلإ بهذ
 - و

 ]| ْمُكَيِديَأَو َمُكَهوُجَو اوُلِسْغَأَف ةزَلّصلا ىلإ ْرْثَمُق اَذِإ ) : كي هللا لاق
 68 4. 220 ا وع ف و مدمر م

 ,١ ( مكلجزأو مكسوئري اوحسماَوقِفارملا

 0 ةراهطلا :مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 ةولّصلا ىلإ ْرْثْمُف اَذإ ) : هللا لاق :لاق ىلاعت هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 .ةيآلا ( ْمُكَلُجَرأَو ْمُكِسوُءُرِب اوُحَسْمَو ٍقِفاَرَمْلا ىلإ ْمُكَيِدْيَأَو ْمُكَهوُجو اوُلِسْغََف

 امنِإ مهلسغ ّنأ ,ةيآلاب بطوخ نم دنع ًائيب ناكف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 بطوخ نم دنع ًالوقعم ناكو «ءاملاب لْسْلا نأ «ةيآلا هذه يف نابأ مث ءءاملاب ناك

 ءاملا ركذو «نييمدآلل هيف ةعنص ال ام «ىلاعتو كرابت هللا قلخ ام ءاملا نأ «ةيآلاب

 بذعلا ءراحبلاو «”تالّقلاو ءرابآلاو ءراهنألا ءامو ءءامسلا ءام ناكف ءًاماع

 )١( و 114 /ص يرهزألل /يعفاشلا ظافلآ بيرغ يف رهازلا 4750

 ْمُكَهوُجَو أوُلِسْغاَف ةرلّصلا ىلإ ْرْثْمُق اَذِإ اَوُنَماَ تريلا اًيأتَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 منك نإ اوُرْهطاَف اًبْنَج مُننُك نإو ٍنيَيْدَكْلا ىلإ َمُكَلْجِدَأَو ْحُكِسوُكرب اوُحَسْمآَو ٍقِفاَرَمْلا ىلإ ْمَُيِدْيَ
 اديِعَص اوُمْمَيَتَف كَم اوُدَجي َمَلَف َءاَسْيلَآ ْمُتْمَسَل ْوَأ طباقلا َنْي مكي ٌدَحَأ اج ْوَأ ٍرَفَس ْىلَع ْوَأ ضر

 ُديرُي نكدلو ٍجَرَح نم مُكْيَلَع َلَعجَيِل هلآ ُديِرُي ام هني مُكيِدْنَأو َمُكِهوُجْوب أوُحَسْنآَف اييَط
 .[1 :ةدئاملا] « َوُرُكْفَت ْمكْلَعَل ْمُكْيلَع هُهَتَمْع َمدْيِلَو ْمُكرْهْطُيِ

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 247 /ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 23 /ص .١/ج «مألا ()

 .59و ه /ص “ك /ج «بلطملا

 707 /ص «طيسولا مجعملا رظنا .ءاملا كسمت لبجلا يف ةرقنلا وهو تْلَق عمج :تالقلا (؛)

 ؟ب.ه



 نآرقلا رهاظو .هنم لستغاو ءاضوت نم رهطي هنأ يف ؛ءاوس جاجألاو هعيمج نم

 ثيدح #8 ىبنلا نع هيف يوُر دقو ؛هريغو رحب ءام ءرهاط ءام لك نأ ىلع لدي

 .هفرعأ ال نم هدانسإ يف نآرقلا رهاظ قفاوي

 لآ نم لجر - ةملس نب ديعس نع «ميلس نب ناوفص نع «كلام انربخأ
 عمس هلأ هرّبخ - رادلا دبع ينب نم وهو - ةدرب يبأ نب ةريغملا نأ - قرزألا نبا

 رحبلا بكرن انإ هللا لوسر اي :لاقف هَ« ينلا لجر لأس :لوقي # ةريره ابأ

 : يبنلا لاقف ؟رحبلا ءامب اضوتنفأ ءانشطع هب انأضوت نإف ءاملا نم ليلقلا انعمو

 .'"' ثيدحلا « هتتيم لحلا هؤام روهطلا وه

 :('' دكارلا ءاملا :(اضيأ) مألا

 تقوي مل و ,ةضيحلا مد لسغب #2 هللا لوسر رمأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :ىلاعت هللا لاق امك ءرثكأ وأ ةرم ةلسغ ىلع عقي لسغلا مسا ناكو ءًأئيش هيف

 اذه لك ْنأل ؛ةرم تازجاف «ةيآلا « ِقِفاَرَمْلا ىلإ ْمُكَيِدْيَأَو َمُكَهوُجُو اوُلِسْغَأَف )

 هتقفاول ةضيحلا مد ىلع ًاسايق اهلك ساجنألا تناكف .ءلسغلا مسا هيلع عقي

 .دبعت هّنأل .بطلا ىلع هسقن ملو ءلوقعملاو باتكلا يف ءوضولاو لسغلا يناعم

 :"” (ناسحتسالا لاطبإ) باب :(اضيأ) مألا
 ري .- صم

 أولِسغأف ) :لاقف ءوضولاب - ىلاعت هللا - رمأو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 اميف لالدتسالا نع اذه يف ليزنتلاب ىفتكم ناكف «ةيآلا « َمُكَيِدَيَأَو َمُكَهوُجُو

 .هل ءابشأ عم هيف لزن

 «نئسلا لهأ كلذ ىلع هعباتو حيحص نسح ثيدح :هنع يراخبلا لاق دقو .حيحص ثيدحلا )00

 .17 /مقرب ,19- 560 /ص .١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا

 .19و18 /ص :؟7 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .2/ص .١/ج «مألا (؟)

 .19/ص «9/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا قحلم رظناو «5994و798/ص ءال/ج مألا ()

 املك



 07 هبجوي ال امو ءوضولا بجويام :(اضيأ) مألا

 ةوَلّصلا ىلإ ْرْْمُف اَذِإ ) :ىلاعت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةالصلا ىلإ ماق نم نأ ةيآلا رهاظ ناكف .ةيآلا © ْمُكَيِدْيَأَو َمُكَهوُجُو اوُلِسْغَأَف

 ىضرأ نم تعمسف «صاخ يف تلزن نوكت نأ ةلمتحم تناك ءأضوتي نأ هيلعف

 .مونلا نم نيمئاقلا يف تلزن اهنأ معزي .نآرقلاب هملع
 ىلع ًاليلد ةّسلا يف ْنأل ؛ لاق امك لاق ام بسحأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .- ةملس يبأ نع - .ءيرهزلا نع «نايفس انربخأ .همون نم ماق نم أضوتي نأ

 الف .همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ » :لاق هنو هللا لوسر نأ 4 ةريره يبأ نع

 .ثيدحلا '''« هدي تتاب نيأ يردي ال هنإف ءثالث اهلسغي ىتح ءانإلا يف هدي سمغي

 هك ينلا نع هذ ةريره يبأ نع ؛جرعألا نع «دانزلا يبأ نع كلام انربخأ

 .هثوضو يف اهلخدي نأ لبق ءهدي لسغيلف «همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ » :لاق

 .ثيدحلا ""( هدي تتاب نيأ يردي ال هنإف

 نع «# ةريره يبأ نع .جرعألا نع .دانزلا وبأ انربخأ .لاق نايفس انربخأ

 ىتح ءانإلا يف هدي سمغي الف .همانم نم مكدحأ ظقيتسا اذإ » :لاق كلف ينلا

 .ثيدحلا 21« هدي تتاب نيأ يردي ال هنإف ثالث اهلسغي

 /هبقانمو يعفاشلا بادآ رظناو «45 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 17١ /ص ء٠١/ج ءمألا )١(

 /قيقحت مألا رظناو 2180و ١814 /ص «١/ج ,يعفاشلا بقانمو 15١« و ١5٠ /ص «يزارلل

 .7 5و 77 /ص .؟ /ج «بلطملا دبع .د

 نع «ةملس يبأ نع :ةدايزب درو دنسملا يفو ءنئسلا باحصاو «ملسم هاور .حيحص ثيدحلا قفز

 ديزو 2717 /مقرب ؛87/ص ء١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا 5# ةريره يبأ

 .مألا يف تطقس دقو ؛يقهيبلا دنع دنسملا يف اهدوجول ةلسلسلا ىلإ (ةملس يبأ نع) .

 يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءامهريغو دمحأو يراخبلا هاور .حيحص ثيدحلا (9)

 ."59و 58 /مقرب ىلا/ /ص '١/ج

 ١/. /مقرب :87/ /ص 2١ /ج «قباسلا عجرملا رظنا .حيحص ثيدحلا (4)

0. 



 :"7 (ءاجنتسالا ) باب :(اضيأ) مألا

 ةرلّصلآ ىلإ َرْثْمَف اَذِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلإ ْمُكَلُجْرأَو ْمُكِسوُءُري اوُحَسْمَأَو ٍقِفاَرَمْلا ىلإ ْمُكَيِدْيََو ْمُكَهوُجُو اوُلِسْغَأف

 مئانلا ماق اذإ كلذ نأ :انبهذم ناكو ءءوضولا ىلاعت هللا ركذف «ةيآلا 6 ِنيَبَعَكْل

 .همون نم
 :"' طئافلاو ةسمالملا نم ءوضولا :(اضيأ) مألا

 ةَلّصلآ ىلإ َرْثَمَف اَذِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم ىلع ءوضولا دك هللا ركذف «ةيآلا « ِقِفاَرَمْلَ ىلإ ْمُكَيِدَيَأَو ْمُكَهوُجُو اوُلِسْغَاَف

 «بثج ا ةراهط ركذو .مونلا عجضم نم ماق نم نوكي نأ هبشأو .ةالصلا ىلإ ماق

 مُكَنَم دَحأ َءاَج وأ رْفَس لع ْوَأ ضم مُثنُك نإو ) :بنجلا ةراهط ركذ دعب لاق مث

 .نوكي نأ هبشأف «ةيآلا © أوُمّمَيَتَف ءآَم أوُدَت ملف َءآَسِيِلَآ ُمُتْسْسَل ْوُأ ٍطِآَقْلأ َنْي

 .طئاغلاب ةلوصوم اهركذ امثإو .ةسمالملا نم هبجوأو .طئاغلا نم ءوضولا بجوأ

 .ةبانجلا ريغ ةلّبَقلاو ءديلاب سمللا :نوكت نأ «ةسمالملا تهبشأف «ةبانجلا ركذ دعب

 ةلبق» :لاق هيبأ نع هللا دبع نب ملاس نع .باهش نبا نع .كلام انربخأ

 هيلعف هيب اهسج وأ هتأرما لبق نمف .ةسمالملا نم هديب اهسجو .هتأرما لجرلا

 .ثيدحلا "”« ءوضولا

 .18/ص 27 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ١71/ص ءق/جمألا )ع(

 «١/ج .يعفاشلا بقانم رظناو «45/ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ء56٠1 /ص ء١/ج مألا (؟)

 .78و "77 /ص 2" /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,188و17410و785/ص

 يف ركاش دمحم دمحأ /خيشلا هححص دقو حيحص هدلسو «رمع نبا ىلع .فوفقوم ثيدحلا فرف]

 .4856 /مقرب 36١ /ص ١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «يذمرتلا نئسل هقيقحت

 74م



 نبا لوق نم بيرق .ه# دوعسم نبا نع انغلبو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ضعب ىلإ هدسج ضعبب وأ «هتأرما ىلإ هديب لجرلا ىضفأ اذإو .ن#ذ رمع
 .ءوضولا هيلع بجو «ةوهش ريغب وأ ؛ةوهشب اهنيبو هنيب لئاح ال ءاهدسج

 يف ءاوسو .ءءوضولا اهيلعو هيلع بجو يه هتسمل نإ كلذكو ءاهيلع بجوو

 ىلإ تضفأ وأ ءاهترشب ىلإ ىضفأ اذإ ءرخآلا ىلإ ىضفأ امهيندب يأ هلك كلذ

 الف أرشب اهل سامي ملو ءاهرعش ىلإ هديب ىضفأ نإف ءاهترشب نم ءيشب هترشب
 بجي الف ءاهسمي الو اهيهتشي امك «ةوهش ريغل وأ ,ةوهشل كلذ ناك «هيلع ءوضو

 .لعفلا يف ىنعملا امنِإ ءبلقلا يف اهئأل ؛ ةوهشلل ىنعم الو .ءوضولا هيلع
 .ةرشبلل فلاخم رعشلاو

 «يلإ بحأ ناك ءاهرعش سمل اذإ أضوتف طاتحا ولو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 «هريغ وأ «''"' تب وأ ,ماخ قيقر بوث نم ءاهندب دجوف ءاش ام هديب سم ولو
 امهنم دحاو ىلع بجي مل .كلذ يه تلعفو .ذذلتم ريغ وأ ءاذذلتم ,قيفص وأ

 .هبحاص بوث سمل ام .هبحاص سملي مل امهالك نأل ؛ ءوضو
 :عيبرلا لاق

 هللا لوسر نأ ىرت الأ ؛فكلاب سمللا :لوقي هللا همحر يعفاشلا تعمس

 ؟ةسمالملا نع ىهن ©

 :رعاشلا لاق

 يِدْمُيهّمك نم دوجلا نأ رذأ لو 2 ىىنِغلا بلطأ هّفك يفك ْتْسَمْلاَو

 "" يدنع ام َْتْرَدِبَف ينادعأو تدفأ ىنفلا وُوذَدافأ ام هئِمانأ الف

 طيسولا مجعملا يف ءاجو 2188 /ص ءطيحملا سوماقلا رظنا .هوحنو ٍرَخ نم ناسليطلا :تَبلا )١(

 .توثب و «تاتيب وأ «تْبَأ عمجلاو .ربو وأ فوص نم ظيلغ ٍءاسك :ُتبلا للا/ / ص

 ال7” /ص 27 /ج .ءارعشلاو رعشلا باتك يف درو امك درب نب راشبل ناتيبلا 230

 ه8



 ("'حيرلاو لوبلاو طئاغلا نم ءوضولا :(ًاضيأ) مألا

 ةيآ يف طئاغلا ىلاعتو كرابت هللا ركذ ذإ لوقعمو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :لاق نايفس انربخأ ءءوضولا هيلع بجو ىلخت نمف «ءالخلا :طئاغلا ّنأ .ءوضولا

 يكش :لاق ديز نب هللا دبع همع نع «ميمت نب داّبع ينربخأ :لاق يرهزلا انثدح

 ىتح لتفني ال» :لاقف .ةالصلا يف ءيشلا هيلإ ليخي لجرلا كي هللا لوسر ىلإ

 ١ .ثيدحلا "'« ًاحير دجي وأ ًاتوص عمسي

 :"' (قاشنتسالاو ةضمضملا) باب :(اضيأ) مألا

 ةرلّصلا ىلإ ْرْثْمُف اَذِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر ميدل لاق

 هجولا نأ يف ًافلاغ ملعأ ملف ءقيآلا ( يفارمْلآ ىلإ مك و وجو أوُلِسْغَأَف

 ملأ و ءاضرف اضوتلا لع قاشتسالاو ةضمضلا معأ لو هنا م ررهظلا

 يلإ بحأو دِعُي ل ىّلصو ءايسان وأ ًادماع امهكرت ول ئضوتملا نأ ًافالخ
 أدبي نأ

 هيفل ةفرغ هفكب ذخأي ًاثالث قشنتسيو ضمضمتي نأ «هيدي لسغ دعب عئضوتملا

 ىلع ديزي الو «هميشايخب ذخاي هنأ ىري ام ردقب غلبتسيو هفنأ ءاملا لخدُيو .هفنأو

 .هسأر لخدي الثل قاشنتسالاب قفر ًامئاص ناك نإو «طوعّسسلاك هلعجي الو .كلذ

 .78/ص «؟ /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءا//صضص ءا/ج «مألا قلل

 قيقحتب يعلا ءافش رظنا .هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ناخيشلا هاور .حيحص ثيدحلا )١(

 .917 /مقرب 2٠١8 /ص ١ /ج «يعفاشلا دنسم

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 047" ص ء١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2355 /ص ء١/ج ءمألا ()

 .64 /ص 7 /ج ؛بلطملا

 ا ل



 :"7 (هجولا لسغ) باب :(اضيأ) مألا

 « َمُكَهوُجَو اوُلِسْعاَف ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نييَحْللاو «نينذألا ىلإ سأرلا رعش تبانم نود ام :هجولا نأ ًالوقعم ناكف «ةيآلا
 «سأرلا نم '"'نيتعزنلا نم '”مغألا سأرلا رعش تبانم زواج ام سيلو «نقذلاو

 لبق ناك امك هجولا لسغ هيلعف ءائيش ههجو نم يراوت ىتح رثكت ملف لجرلا
 .اهّلك اهلسغ طايتحالاف هجولا نم اهعضوم رتست ىتح ترثك اذإف «تبنت نأ

 :( (نيديلا لسغ) باب :(اضيأ) مألا

 ملف «ةيآلا « ٍقِفاَرَمْلَ لإ ْمُكيِدْيَأَو ) :كي هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 اولسغاف :اهانعم ّنأ ىلإ اوبهذ مهئاك ءلسغي امم قفارملا نأ يف افلا ملعأ

 نأ الإ ًأدبأ نيديلا لسغ يف ئزجي الو «قفارملا لسغت نأ ىلإ مكيديأو مكهوجو

 لوق 14/ص ء«يف دازو 247 /ص .١/ج «.نآرقلا ماكحأ رظناو 550 /ص ء١/ج ءمألا )١(
 ءهب لسغيف ءامب هل أدتبي نأب الإ ًالوسغم نوكي ال هجولا نأ ءًالوقعم ناكف :هللا همحر يعفاشلا
 نأل ؛هب امهلسغيف ءام امه ئدتبي نأ نم - هجولا يف هيلع ام لثم - يدنع نيديلا يف هيلع مث

 58و هال /ص .” /ج «يعفاشلا بقانم رظناو ««( ًاديدج ءام وضع لكل ذخأ » © هللا لوسر

 .080و 04 /ص ١ /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظنا و

 رظنا ءافقلاو هجولا مغأ وه :لاقي ءافقلاو ةهبجلا قيضت ىتح رعشلا نالبس :ممغلاو .مغألا (؟)
 .5517 /ص ءطيسولا مجعملا رظناو 21475 /ص ءطيحملا سوماقلا

 مجعملا رظنا «ءاعزن يهو «عزنأ وهف هتهبج يناج نع هرعش رسحنأ ءأعزن عزت :نيتعزنلا ()
 يه لاقي ال :الئاق هّبن هنكلو 44١0. /ص ءطيحملا سوماقلا رظناو .417 /ص ءطيسولا

 .ءارغز :اهل لاقي امنإ .ءاعزن

 .د /قيقحت مألا رظنا و 247 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 217و76 /ص ء١/ج ىألا (9

 .55/ص ١ /ج .بلطملا دبع

 الا



 ىتؤُي نأ الإ ئزجي الو «قفارملا لسغت نأ ىلإ عباصألا فارطأ نيب ام ىلع ىتؤُي

 نإو ءامهلسغ يضقني ىتح ءامهفورحو امهنطابو نيديلا رهاظ ىلع لسغلاب

 أدب نإف .ىرسيلا لبق هيدي نم ىنميلاب أدبيو ءزجي مل لق نإو ءيش اذه نم كر

 .ةداعإلا هيلع ىرأ الو ءكلذ تهرك «ىنميلا لبق ىرسيلاب

 :" (سارلا حسم) باب :(اضيأ) مألا

 ناكو «ةيآلا « َمُكِسوُءُرب أوُحَسَمَآَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 سيل نأ ىلع ةّئسلا تّلدو ءهلك سأرلا حسم وأ ءاهيناعم رهظأ وهو ءاذه لإ
 نم نأ :ةيآلا ىنعمف .ءكلذ ىلع ةّئسلا تلد اذإو ءهّلك سأرلا حسم ءرملا ىلع

 .هأزجأ هسأر نم ًائيش حسم

 رعش ال ناك نإو .ءاش هسأر ّيأب لجرلا حسم اذإ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 وأ هقك نطب وأ .عبصإ ضعب وأ .ةدحاو عبصاب ىاش هسأر رعش يأبو هيلع

 امهضعب وأ ءامهادحإ وأ «هيتعزن حسم نإ كلذكف «كلذ هأزجأ هب حسمي نم رمأ

 اذ هسأر نم هنأل هأزجأ

 نباو ءديز نب دامح نع .ناسح نب ىيحي انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةريغملا نع ,يفقثلا بهو نب ورمع نع «نيريس نب دمحم نع .بويأ نع هةّيلُع

 رظنا و «44 /ص ء١/ج .نآرقلا ماكحأ رظناو .5 57 /ص ءال/ج و ,55/ص ء١/ج «مألا )١(

 .09و هالو 551/ص 2١7 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا

 :لاق دمحم وبأ انربخأ :هصنام 787١و ١58ص يازرلل / هبقانمو يعفاشلا بادآ يف ءاجو (؟)

 يذلا يف - لوقي يعفاشلا تعمس :لاق ىلعألا دبع نب سنوي تعمس :لاق يبأ ينربخأ

 ؟ههجو ضعبب حسم اذإ مميتملا تيأرفأ :(هل تلق وأ) هل ليقف .هئزجي هنإ - هسأر ضعبب حسمي

 .«مكسوؤر» :لقي ملو ةيآلا « َمُكِسوُءُرِب أوُحَسْمآَو ) :لاق َكْبَك هللا نأ كلذو ؛هيزجي ال :لاق

 ىفىلذن



 هتمامع ىلع و «هتيصانب حسمو أضوت » : لي هللا لوسر نأ # ةبعش نبا
 .ثيدحلا '''«هيفخو

 رسحف أضوت هي هللا لوسر ّنأ» ءاطع نع .جيرج نبا نع ءملسم انربخأ

 .ثيدحلا '"”« ءاملاب (هتيصان لاق وأ) هسأر مدقم حسمو .هسأر نع ةمامعلا

 ناكف ءسأرلا حسمب ىلاعتو هناحبس هللا نذأ اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءاهنود سأرلا ىلع حسملا ّنأ ىلع لد دقف ةمامعلا رسحف أمتعم # هللا لوسر
 .هرضي مل كلذ كرت نإو «سأرلا عم ةمامعلا ىلع حسم ول بحأو

 .هئزجت ةدحاوو ءاثالث هسأر حسم ول بحأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ذخآيو «سأرلا ءام ريغ ءامب ءامهتطابو هينذا رهاظ حسمي نأ ُبحأو
 .خامصلا ىلإ يضفت ىتلا ةجرفلا نم رهظ اميف امهلخديف «هينذأل ءاملا هيعبصإب
 نم وأ ءهعم اتلسغ هجولا نم اتناك ول امهنأل ؛ دعي مل نينذألا حسم كرت ولو

 يف اركذي ملف ءاذكه انوكي مل اذإف .هنم اتئزجأ امهدحو وأ هعم اتحسم سأرلا

 امم يفكي امك ,ءسأرلاب حسمي نأ امهحسام ىفك سأرلا نم اتناك ولو ءضرفلا
 .سأرلا نم ىقبي

 نيلجرلا لسغ) باب :(اضيأ) مألا
 « ِنْيَيَعَكْلا ىلإ ْمُكَلُجْرََو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مكهوجو اولسغا :ىنعم ىلع - ماللا حتفب © مُكَلُجَرَأَو ) :اهأرقن نحنو .ةيآلا
 .مكسوؤرب اوحسماو مكلجرأو مكيديأو

 دنئسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور ء.حيحص ثيدحلا )١(

 .78 /مقرب .45و 97 /ص ء١ /ج .يعفاشلا

 297 /ص ء١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .فيعض هدانسإ ءلسرم ثيدحلا (0)
 ./8 / مقرب

 ١ /ج «يعفاشلا بقانم رظناو «44 /ص ء١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 0707 /ص رج مألا 5
 .50و 594 /ص 7 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظنا و 23879786 /ص .

02 ( 

 ىفلدتا



 كك هللا ركذ نيذللا نيبعكلا نأ يف ًافلاخم عمسأ ملو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 امهيلع نأو ,مدقلاو قاسلا لصفم عمج :امهو «ناتئانلا نابعكلا .ءوضولا يق

 ئزجي الو «نيبعكلا اولسغت ىتح مكلجرأ اولسغا :ىلإ امهيف بهذي هئأك ءلسغلا

 لك فظوتسي ىتح ءامهيبعكو امهيبوقرعو ءامهنطابو هيمدق رهاظ لسغ الإ ءرملا
 امهيلع بصي مث .هيمدق بصنيف أدبيف .قاسلا لصأ نع نيبعكلا نم فرشأ ام

 نيب ام ىلع ءاملا يتأي ىتح امهعباصأ للخيو .هريغ هيلع بصي وأ «هنيميب ءاملا

 عيمج ىلع ىتأ دق ءاملا نأ ملعي نأ الإ ,عباصألا ليلخت كرت هئزجي الو ءامهعباصأ

 0 (هتعباتمو ءوضولا ميدقت) باب :(اضيأ) مألا

 ىلإ ْمُكَيِدْيَأَو مُكَهوُجَو اوُلِسْغآَف ) :كْك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 - ملعأ ىلاعت هللاو - هبشأف :لاق .هب ىلاعت هللا أدب امب أدبو كبك هللا هرمأ امك

 :نائيش ءوضولا يف ئضوتملا ىلع نوكي نأ

 .هنم هب مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر مث «- هب - هللا أدب امب أدبي نأ "' - ١

 .هب رمأ ام لامكإ ىلع يتأيو - ١

 ناك .هسأر لبق هيلجر وأ «هيدي لبق هسأر وأ .ههجو لبق هديب أدب نمف

 يذلا لبقو .هلبق يذلا دعب .هعضوم يف ًالك لسغي ىتح ديعي نأ يدنع هيلع

 ءعوضولا ديعي نأ دعب ةالصلا داعأ ىَّلص نإو ,كلذ ريغ يدنع هئزجي ال «هدعب

 .506 /ص 2" /ج «بلطملا دبع .د /قيقح مألا رظنا و ٠*2 /ص ءا/ج مألا قف

 .حاضيرإلا ةدايزل ينم 25و ١ /ميقرتلا قف



 داع ؛هيلجر لسغ ىتح هسأر حسم يسن اذإف ,ءاوس اذه يف هريغو سأرلا حسمو

 .هدعب هيلجر لسغ مث هسأر حسمف'

 : "7 (ءوضولاو لسغلا هيلع بجي نم ةلع) باب :(اضيأ) مألا

 منك نإ اوُرْهْطاَف اًبنَج ْمتنُك نإَو ) :ك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 )١- :نيتلاحلا يف الإ مميتلا يف هلل صخري ملف «ةيآلا © ٍرَفَس َْلَع َوَأ َْضْرْم

 ضرملا ضعب ًاضيرم لجرلا ناك نإف "”ضرملا وأ -؟ «ءاملا نم زاوعإلاو رفسلا

 .هل ٍدجاو ريغ وأ ءاملل ًادجاو وأ ءًارفاسم وأ ًارضاح مميت

 يذلاف «ةفلتخم ضارمأل ناعمل عماج مسا :ضرملاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :فطُنلا نم نوكيف ءفطني نأ ءاملا هسام اذإ هلك يف فاخي هأل ؛ حارجلا هلثم

 يف فيخ ًافئاج ناك نإف هيف اذه فاخي ام هلقأو :فوخملا ضرملاو .فلتلا

 حرقلا ناك نإو ؛مميتي نأ هل زاج .فلتلا ةلجاعم فوجلا ىلإ ءالا لوصو

 مل .فطنلا الو .فلتلا ءاملاب لسغ اذإ هنم فاخُي ال يذلا روغلا يذ ريغ فيفخلا

 .هنع ةلئاز مميتلل اهيف هللا صخر ىلا ةلعلا نأ ؛ هلسغ الإ هيف زجي

 : "” (مميتلا فيك) باب :(اضيأ) مألا

 أوُحَسْمَأَف ابَيَط اًديِعَص أوُممَيَتَف ) :َكك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .د /قيقحت مألا رظنا و .44و48/ص ١ /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو .47 /ص للج ألا (0)

 5١. /ص 5 /ج .بلطملا دبع

 .حاضيإلا ةدايزل ينم 7و١ /ميقرتلا (5)

 .60١1و7١٠و7١٠ /ص 27 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظنا و 00و48 /ص ء١/ج ءمألا ةرفإ

 ف



 مميت 6 هللا لوسر نأ» ةمّصلا نبا نع ؛جرعألا نع «(ةيواعم نب نمحرلادبع)

 ْ .ثيدحلا« هيعارذو ههجو حسمف

 ىلع .ءوضولا نم ًالدب مميتلا ناك اذإ لوقعمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 كبك هللا نإو ءامهيف هيلع ءوضولاب ىتؤي ام ىلع مميتلاب ىتؤُي نأ ءنيديلاو هجولا
 .لسغلاو ءوضولا ءاضعأ نم امهاوس اًمع مميتلا يف افع دقف ؛ امهركذ اذإ

 هيعارذو .ههجو مّمي نأ الإ لجرلا مميتي نأ زوجي الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 بارتلا هيلع رمي مل اذه نم ًائيش كرت نإف ؛مميي اميف ناقفرملا نوكيو «نيقفرملا ىلإ

 .ةالصلا داعأ همميي نأ لبق ىلص نإو ءهمّميي نأ هيلع ناك ءرثك وأ لق

 بحأو .ههجول ةبرض برضي نأ الإ هئزجي الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع اهرمأو هيدي ىدحإب اهبرض ىلع رصتقا نإف ءأعم هيديب اهبرضي نأ يلإ
 ...هأزجأ ههجو عيمج

 هلأل ؛ هسفن مي اذإ كلذ ريغ هيزجي ال .هيعارذل ًاعم هيديب برضيو

 ىرسيلاو «ىرسيلاب ىنميلا حسميف ءاهفلاخت يتلا ديلاب الإ ادي حسمي نأ عيطتسي
 .ىنميلاب

 .ءاملاب اهعبتتي امك «بارتلاب ءوضولا عضاوم عبتتيو «بارتلاب هعباصأ للخيو
 يتأي ام ىلع رابغلاب يتأي نأ الإ مميتلا يف هيزجي ال :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .نيقفرملا ىلإ هيديو ههجو نم ءءوضولا هيلع

 :" (نيضخلا ىلع حسملا عامج) باب :(ًاضيأ) مألا
 مُكَهوُجَو اوُلِسْغاَف ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ل
 ,ةيآلا © ِنْيَبْعَكْلا ىلإ َمُكَلُجْرَأَو مُكِسوُءَرب اوُحَسْمآَو ٍقِفاَرَمْلا ىلإ ْمُكَيِدْيَأَو .٠

 .594-1/ص 2” /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظنا و ,"”وا”7 /ص ءا١/ج ءمألا )١(

 الك



 نأ لمتحاو «ئضوتم لك ىلع نوكي نأ نيمدقلا لسغب َْبك هللا رمأ لمتحاف

 .نيفخلا ىلع # هللا لوسر حسم لدف .ءضعب نود نيئضوتملا ضعب ىلع نوكي
 ةالص لد امك «ةراهطلا لامك ىلع امهسبل وه اذإ .هيلع نيفخ ال نم ىلع امهنأ

 ضرف نأ ىلع .دحاو ءوضوب تاولصو ءدحاو ءوضوب نيتالص هي هللا لوسر
 حسملا نأ ال ءضعب نود نيمئاقلا ضعب ىلع ةالصلا ىلإ ماق نم ىلع ءوضولا
 نم ةّنس تسيل كلذكو «نيمدقلا ىلع ءوضولا الو دق هللا باتكل فالخ

 نع «سيق نب دواد نع «عفان نب هللا دبع انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 88 هللا لوسر لخد :لاق ديز نب ةماسأ نع ءراسي نب ءاطع نع «ملسأ نب ديز
 تلأسف ةماسأ لاق اجرخ مث .ههجو لسغف ءأضوت مث ءهتجاحل بهذف «لالبو

 لسغف ءأضوت مث هتجاحل بهذ ه5 لالب لاقف ؟ك# هللا لوسر عنص اذام الالب

 نيفخلا ىلع حسمو .هسأرب حسمو ؛هيديو ههجو

 28 هللا لوسر » :نأ ىلع ليلد لالب ثيدح يفو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 رفاسملا حسميف :لاق ءرضحلا يف (لمج رئب) نأل ؛ رضحلا يف نيفخلا ىلع حسم

 .ثيدحلا ''”« أعم ميقملاو

 :"' (مميتي الو هب مميتي يذلا بارتلا) باب :(اضيأ) مألا

 2 اي اًديِعَص أوُمُمَيَتَق :ىلاعتو كرابت هللا لاق : هللا همح ر يعفاشلا لاق

 مميتي ءبيط ديعص وهف «ةساجن هطلاخت مل ديعص مسا هيلع عقو ام لكو «ةيآلا

 بارت ىلع الإ ديعص مسا عقي الو «هب مميتي مل ديعص مسا نع لاح ام لكو هب

 يعلا ءافش رظنا ؛هجولا اذه ريغ نم مص دقو ءلسرم وهو ءًادج فيعض هدنس ثيدحلا )١(
 .174 و 1117 /مقرب ١177-114, /ص .١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب

 مألا رظناو ,3588/ص «١2/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو .50 /ص لج ألا (0

 1١6. /ص 27 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت

 7؟/



 :"”رفاسملاو ميقملل مميتلا عامج :(اضيأ) مألا

 :ةيآلا © ةَّلّصل ىلإ َرْثَمَف اَذِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ِهوُجْوي أوُحَسْمأَف ) :ىلإ © ٍرَفَس لع ْوُأ ئَضَرُم مثنُك نإ ) :اهقايس يف لاقو
 :نيلاح يف مميتلا حابأ هنأ ىلع َكْي هللا مكح َلدف .ةيآلا (ُهْنِم مُكيِدَيأو

 وأ ناك رضح يف ضيرملل :رخآلاو .ءاملا نم زاوعإلاو رفسلا :امهدحأ

 .رفس

 ْمَلَف ) :هلوقل ءاملا بلط رفاسملل ّنأ ىلع كلذ ٌلدو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هيلع عقي هريغ ىلإ دلب نم ًازاتجم جرخ نم ّلك ناكو «ةيآلا 4 ْأوُمّمَيَتق ءآَم أوُدََت
 ضعبل ّنأ ىلع ًاليلد ةّئسلا نم ملعأ ملو ءلاط مأ رفسلا رّصَق ءرفسلا مسا

 .مميتي ابيرق وأ

 نع «عفان نع ؛نالجع نبا نع «ةنييع نبا انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 «مميت داَبْرِلاِب ناك اذإ ىتح ؛(فْرُجلا) نم لبقأ هنأ » :امهنع هللا يضر رمع نبا

 دِعُي ملف ةعفترم سمشلاو ةنيدملا لخد مث ءرصعلا ىلصو «هيديو ههجو حسمف

 .(ةنيدملا نم بيرق فْرُجلاَو) .ثيدحلا "'« ةالصلا

 .د /قيقحت مألا رظنا و 48 /ص ء١/ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو «45و40 /ص كلج مألا ()

 0107و95/ص . ؟ /ج .بلطملا دبع

 ةغيصب ًاقلعم يراخبلا يف درو دقو «حيحص ءامهنع هللا يضر رمع نبا ىلع فوقوم ثيدحلا )١(

 ١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ,ينطقرادلاو ءاطوملا يف كلام هاورو «مزجلا

 .175و16 /مقرب 6"02و17 15 /ص



 :'' هيلع ىَعّدملاو يِعّدملا :(اضيأ) مألا

 ىلإ َرْشَمُف اَذِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق تيأرأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ْمُكَلْجرأَو مكسور اوخسنآو قفار ىلإ كيدي وجْوهْجُحاليْغأَك ةؤلصل
 وأ نيمدقلا لسغ َضَرَف نأب دك هللا باتك يف ُْنْيِب سيلأ «ةيآلا « ِنْيَبَعَكْل لإ

 هللا لوسر باحصأ نمو «نيفخلا ىلع تحسم مل :تلق .ىلب :لاق ؟امهحسم

 سيل :لاق ؟حسم نم فنعيو «نيفخلا ىلع حسملا كرت نم مويلا ىلإ سانلاو

 .هفلاخ نم هرضي مل ءيش هلي ينلا نع تبث اذإو .ةجح هّدر نم در يف

 :'' (موصلا) باب :(اضيأ) مألا

 :كَبَك هللا لاق ,نيفخلا ىلع حسملا هفلاخي ال اذه لثمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 أوُحَسْمآَو ٍقِفاَرمْلا ىلإ ْمُكَيِدْيَأَو ْمُكَهوُجُو اوُلِسْغاَف ةولّصلا ىلإ َرْمَمُق اَذِإ )
 ,نيفخلا ىلع كه ينلا حسم املف «ةيآلا « ِنْيَبْعَكْلا ىلإ ْمُكَلُجْرأو مكسور

 نيئضوتملا ضعب ىلع وه امإ نيمدقلا لسغ قت هللا ضرف نأ ىلع انللدتسا
 ًالالدتسا ؛ةراهطلا لامكب نيفخلا يف هيلجر لخدأ نمل حسملا نأو ءضعب نود

 .مدقلا لسغ هيلع ضرفلاو حسمي ال هنأل ؛ © هللا لوسر ةّئسب

 :" ' دهاشلا عم نيميلا 4# فالخلا :(اضيأ) مألا

 (ةئس بنجلا مميت - رواحملل :باطخلا - تلعجو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :كَك هللا لوق امهوأتو «مميتلا ه# دوعسم نبا فالخو (5# رمع درب اهلطبت ملو

 .ءاملاب روهطلاو «ةيآلا « ْأوُرُهْطَأَف اًببُج ْمّمنُك نإَو )

 .١1/ص «4/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظنا و «137/ص ءال/ج مألا )١(

 عامج رظناو 2154-77١/ص «ثيدحلا فالتخا باتك رظناو ,584/ص ء١/ج ءمألا )١(

 6١0. /ص «9/ج «بلطملا دبع .د /قيقحن مألا رظنا و 48و47 /ص .ملعلا

 .؟١ /ص «. 8/ج «بلطملا دبع .د /قيفحت مألا رظنا و .4 /ص ءال /ج «مألا فرق
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 :” (ههجو مرحملا ريمخت ف هفلاخو 4 نامثع نع كلام ىور ام) باب :(اضيأ) مألا

 اوُلِسْغَأَف ) :لاقف ءسأرلاو هجولا مكح نيب هللا قّرفو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نقذلا نأو ءسأرلا - رعش - نود ام هجولا ّنأ انْمِلَعَف «ةيآلا "” ©« ْمُكَهوُجُو

 .هجولا ريغ سأرلا ناكف «ةيآلا ©« َْمُكِسوُمُرِب أوُحَسْمآَو ) :لاقو .هجولا نم

 :"” (ءاملاب ةراهطلا) باب :ينزملارصتخم
 :لاق عيبرلا انثدح

 ٌءآَم أوُدجت ّمَّلَف ) :ةراهطلا يف - ىلاعت هللا - لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هلك ءاملاب ةراهطلا ّنأ ىلع َلدف «ةيآلا 6 اّبْيَط (ًدِيِعَص أوُمُمَيَتَق

 :عيبرلا انثدح

 نمع ء.هدنع ةقثلا نع .بئذ يبأ نبا نع «ةقثلا انثدح :يعفاشلا انربخأ

 نأ ه4 يردخلا ديعس يبأ نع .يودعلا نمحرلا دبع نب هللا ديبع نع وأ .هثدح

 2 ةرحلاو بالكلا اهيف حرطي ةعاضب رثب نإ :لاقف # هللا لوسر لأس ًالجر
 .ثيدحلا 2"( ءيش هسجني ال ءاملا نإ » :هَغ ينلا لاقف

 .515/ص « 8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظنا و « 747 /ص ءال/ج «مألا )١(

 تايآلا ضعب يف هلالدتساب - اقباس انركذ امك - يعفاشلاو « َمُحَهوُجُو اوُنِسْغآَف ) :ةيآلا صن (؟)
 .ةراشإلا امنإ «ةيآلا صن دصقي الو ءافلا وأ واولا فرح فذحي دق «شاقنلا ضرعم يف

 7١. /ص .ثيدحلا فالتخا باتك رظناو «4484 /ص «ينزملا رصتخم (9)

 ةحتافلا ةروس ريسفت يف كلذ نايب قبس دقو .هخيش يعفاشلا ماهبإل فيعض هدانسإ ثيدحلا (5)

 دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .نئسلا باحصأو دمحأ هاور نسح ثيدحلاو «هيلإ عجريلف
 .76 /مقرب 056-01 /ص ١ /ج .يعفاشلا

 فيل



 :"'” (ءوضولا ةنس) باب :(اضيأ) ينزملارصتخم

 هيعارذ ىلإ عجر .ههجو لبق هيعارذب أدب نإو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 كرابت هّللا هركذ امك .ًءالو ءوضولا ىتأي ىتح .ههجو دعب انوكي ىتح امهلسغف

 0 يادؤ م "مر  ى.يسدكم” ؟ يىيٌُُس هكر ىلع عوير # هضي اوم 1
 مكسوءري أوحسمأَو ٍقِفاَرَمْلا ىلإ َْمُكَيِدْيَاَو مكَهوَجَو اوُلِسغاَف ) :لاق «ىلاعتو

 .نيبعكلا ىلإ ينزملا هأرق اذكه «ةيآلا 6 ِنيَبَعَكْلا ىلإ ْمُكَلُجَرَأَو

 :"” (مميتلا) باب :(اضيأ) ينزملا رصتخم

 ْىَلَع وأ ئَضرُم مُسنُك نإَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © ُءآَم أوُدَجت َمّلَ َءاَسِيلآ ْمُتَسَمََل ْوَأ ٍطياَقْلا نم م مُكم ُدَحَأ َءاَج َوَأ ِرْفَس

 نم ًالدب ناك اذإ لوقعمو .هيعارذو ههجو حسمف مميت هنأ 22 ينلا نع يوُرو

 هيلع ءوضولاب ىتؤي ام ىلع مميتلاب ىتؤُي نأ «نيديلاو هجولا ىلع ءوضولا

 .نيقفرملا ىلإ نيديلل ةبرضو ؛هجولل ةبرض :لاق هنأ ه# رمع نبا نعو

 وهو :ديعصلا ىلع هيديب برضي نأ مميتلاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 هنم ديلاب قلعي امم ؛هريغو اهئاحطبو اهردمو اهخبس «ءضرأ لك نم «بارتلا

 «ةبرض بارتلا ىلع برضيف «ةضيرفلا مميتلاب يونيو .ةساجن هطلاخت مل ام «رابغ

 يف تفصو امك - ههجو هديب حسمي مث ءبارتلا ريثي ىتح هعباصأ قرفيو

 هفك عضيف ؛ىنميلا هعارذ حسمي مث ءكلذك ىرخأ ةبرض برضي مث - ءوضولا
 .هقفرم ىلإ عارذلا رهظ ىلع اهرمي مث ءاهعباصأو ىنميلا هّفك رهظ ىلع ىرسبلا
 .هماهبإ رهظ ىلع اهرمي مث ؛هعوك ىلإ اهب لبقي مث «عارذلا نطب ىلإ هفك ريدي مث
 تفصو امك ىرسيلا اهب حسميف ؛هدي نم ٌءيش اهسمي مل ىنميلا هفك نطب نوكيو

 .7 /ص «ينزملا رصتخم )غ0(

 .الو" /ص «ينزملا رصتخم قفز

 ف



 ىقبأ نإف ءامهعباصأ نيب للخيو ءىرخألاب نيتحارلا ىدحإ حسميو «ىنميلا يف
 مث ؛مميتلا نم هيلع يقب ام داعأ ءىلص ىتح ءوضولا هيلع رمي ناك امم ًائيش
 انوكي ىتح هيدي حسميو دوعي نأ هيلع ناك .ههجو لبق هيديب أدب نإو .ءيلصي

 .هأزجأ ىنميلا ىلع هيدي ىرسي مّدق نإو ءءاوس ءوضولا لثم .ههجو دعب

 لكل ددجي لب ءضرف يتالص مميتلاب عمجي الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلإ ْرْثْمَق اَذِإ ) :ّرعو لج هلوقل لوألا بلطلا دعب ًامميتو «ءاملل ًابلط ةضيرف

 .ثيدحلا .« مميتب الإ ةبوتكم ىَّلصت ال» :سابع نبا لوقو «ةيآلا © ةؤَلّصلآ

 '١( (يناثلا نايبلا) باب :ةلاسرلا

 :رلضلأ لإ دنت اَذِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلإ ْمُكَلُجْرأَو ْمُكِسوُءْرِي اوُحَسْمَأَو ٍقِفاَرَمْلا ىلإ ْمُكَيِدْيَأَو ْمُكَهوُجَو اوُلِسْغَأَف

 لس ىريا الإ اًبنَج اَلَو ) :لاقو .ةيآلا © اوُرَهْطَأَف اًبَُج مسك نإو ٍنيَبعَكْل

 نود .ءوضولا يف نايبلا ىلع هللا باتك ىتأف «ةيآلا [4* :ءاسنلا] 6 ْأوُلِسَتْعَت مح

 .ةيانجلا نم لسغلا يفو «ةراجحلاب ءاجنتسالا
 ءاهنم رثكأ وه ام لمتحاو ءةرم ةرم ءاضعألاو هجولا لسغ ّلقأ ناك مث

 لسغ لقأ نأ ىلع َلدو ءأثالث اضوتو «ةرم ءوضولا #2 هللا لوسر نّيبف

 .ةدحاو لسغلا ددع ّلقأ نأو «ئزجي ءاضعألا

 .رايتخا ثالثلاف ةدحاو تازجأ اذإو

 .79و 78 /ص «41/- 854 /تارقفلا ةلاسرلا )١(

 ىفيدي



 "7 (صاخلا هب داري هّنأ ىلع ةّصاخ ةّنسلا تلد اماع لزن ام) باب :(اضيأ) ةلاسرلا

 اوُلِسْغاَف ةوّلّصلا ىلإ َرْثَمُق اَذِإ ) :هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 هلهسم 4 نقر هدو ىكر يشع وهارد و دمر .ييكمب 4 نع هكر طي عت

 « ٍنَبْعَكلا ىلإ ْمُكَلْجَرَأَو مُكِسوُءْري اوُحَسِمأَو ٍقِفاَرَمْلا ىلإ ْمُكيِدِيَأَو مكَهوُجَو
 .نيديلاو هجولا دصق امك ءلسغلاب نيمدقلا َدّصَق هؤانث لج دصقف «ةيآلا

 نم هجولا يف ئزجي ام الإ نيمدقلا يف ئرجي ال هنأ ةيآلا هذه رهاظ ناكف

 وأ «نيمدقلا لسغب ديرأ نوكي نأ لمتحي ناكو .حسملا نم سأرلا وأ ءلّْسْعلا

 .ضعب نود نيئضوتملا ضعب امهحسم

 نيمدقلا لسغب ديرأ امنِإ هنأ ىلع © هللا لوسر ةنس تلد «ةراهطلا لماك وهو

 .ضعب نود نيئضوتملا ضعب امهحسم وأ

 :" اهعم هللا لوسر نس يتلا ةصوصنملا ضئارفلا :(اضيأ) ةلاسرلا

 ةوّلّصلآ ىلإ َرْثَمُف اَذِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 0 كا كو ينكر يشع وع هدو د" .يسدكمب 15 ىلع هأار يشع عنا أ

 ىلإ مكلجزأَو مكسوئءرب أوحسماو قِفارملا ىلإ مكيِدياو مكهوجو اولسغاف
 3 .ه ووك مد سرر م ا هلو ذم
 امك ءوضولا هو هللا لوسر نسو .ةيآلا ) اورهطاف اًبنج متنك نإ نيبعكلا

 ىلإ هيلجر لسغو .هسارب حسمو «نيقفرملا ىلإ هيديو ههجو لسغف هللا لزنأ

 )١( /تارقفلا ةلاسرلا  ,777-17١/تارقفلا رظناو ,326/ص ١51١- 1571لج 2041-0140
 /ص ثيدحلا فالتخا رظناو . عوضوملا اذه لوح ديجلا شاقنلا عم ابيرقت ىنعملا سفنب 77

 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ؛.484 /ص ينزملا رصتخمو 65١.-

 .151-155/ص .401-4575و4144 /تارقفلا ةلاسرلا (؟)

 فخرا



 نع ءراسي نب ءاطع نع ءملسأ نب ديز نع .دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ

 .ثيدحلا '''« ةرم ةرم اضوت هلأ » : كي ىنلا نع هذ سابع نبا

 :"”ديز نب هّللا دبعل لاق هنأ هيبأ نع ."'” ىيحي نب ورمع نع .كلام انربخأ

 ةقهللا لوسر ناك فيك يِنَيرُت نأ عيطتست له» :- ىيحي نب ورمع ٌدَج وهو -

 «نيترم هيدي لسغف ءهيدي ىلع غرفأف .ىءوضوب اعدف «معن : هللا دبع لاقف ؟اضوتي

 نيترم نيترم هيدي لسغ مث ءأئالث ههجو لسغ مث ءثالث قشنتساو ضمضم مث

 بهذ مث هسأر مّدَقُم أدب ءربدأو امهب لبقأف ؛هيديب هسأرب حسم مث «نيقفرملا ىلإ

 .ثيدحلا '*' هيلجر لسغ مث هنم أدب يذلا ناكملا ىلإ امهّدر مث ءهافق ىلإ امهب
 2 »2 مد

 هيلع عقو ام ّلقأ .ةيآلا « َمُكَهوُجُو اوُلِسْغَأَف ) :َكك هللا لوق رهاظ ناكف

 قفاوف «ةرم ءوضولا هللا لوسر نسف ءرثكأ لمتحاو «ةرم كلذو ءلْسْعلا مسا
 هّنسو ءرثكأ لمتحاو ءلسغلا مسا هيلع عقي ام لقأ كلذو .نآرقلا رهاظ كلذ

 اضوتي مل .ئزجت ال ةرم تناك ول هنأ ىلع انللدتسا «ةرم هنس املف ءاثالثو نيترم

 .هنم لقأ ئزجي ال .ءوضولا يف ضرف ال رايتخا ةرم زواج ام ْنأو ءيلصيو ةرم

 هيف ينغُتسا هيف ثيدحلا كرث ول :هلبق ضئارفلا نم تركذ ام لثم اذهو
 0 ملا باتك ثيدحلا عابتا ىلع لد هيف ثيدحلا يِكُح نيحو .باتكلاب

 ثالث كي هللا لوسر اضوت ام رثكأ ّنأل ؛ هيف ثيدحلا اًكَح امنإ مهلعلو

 يف هنم ركذ املو .هنم ّلقأ ئرزجي ال بجاو هنأ ال «رايتخا ًاثالث ءوضولا نأ اودارأف

 ًالماك هرظنا ءننسلا باحصأو دمحأو يراخبلا هاور دقف ءًارصتغم انه درو .حيحص ثيدحلا )١(
 . 75 /مقرب (47 /ص ء١/ج «يعفاشلا دئنسم قيقحتب يعلا ءافش يف

 ...ينزاملا :ةدايزب دنسملا يفو (9)

 ...يراصنألا :ةدايزب دنسملا يفو (*)

 دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ننسلا باحصأو ملسمو يراخبلا هاور ..حيحص ثيدحلا (:)

 .74و 7 /مقرب .41و١4 /ص ء١/ج «يعفاشلا
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 هسفن ثّدحي ال نيتعكر ىَّلِص مث - ًاثالث ناكو - اذه هءوضُو أضوت نم » :ّنأ

 تناكو .ءوضولا يف ةدايزلا يف لضفلا بلط اودارأف ؛ ثيدحلا « هل َرِفَغ امهيف

 .ةلفان هيف ةدايزلا

 مهلعلو .نيلوسغم .نانوكي الو ءامهيلإ ًالوسغم نوكي نأو .نيلوسغم انوكي نأ

 .ًاضيأ اذهل ةنابإ ثيدحلا اًوكَح

 نايب عم ةّئسلا نايب اذهو ءنيلوسغم انوكي نأ ةيآلا رهاظب نيرمألا ُهبشأو

 0 (ناسحتسالا) باب :(اضيأ) ةلاسرلا

 ةالصلا ىلإ ماق نم ىلع ءوضولا هللا ضرف :تلق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ٍقِفاَرْمْلا ىلإ ْمُكَيِدْيأَو ْمُكَهوُجُو اوُلِسْغأَف ةولّصلأ ىلإ ْرْثَمُف اَذإ ) :لاقف .همون نم
 امك نيِلِجَرلا َدْصَق َدصَقَف .ةيآلا « ِنيَبَمكْلا ىلإ ْمُكَلُجَرَأَو ْمُكِسوُءري اوُحَسْسآَو

 .ءوضولا ءاضعأ نم امهاوس ام َدصَق َدّصَق

 حسمن نأ - ملعأ هللاو - انل نكي مل نيفخلا ىلع هي هللا لوسر حسم املف

 ءاضعأ يف ضرفلا انتبثأو ءامهيلع ًأسايق ءَنيِزاَفُق الو «عقرب الو ."' ةمامع ىلع

 نآرقلا ماكحأ رظناو .040-047 /ص ,1551و 1510و 171١-1518 /تارقفلا ةلاسرلا )١(
 .60/ص ء١3/ج

 / مقرب «يذمرتلا حرش يف درو امك ةحيحصلا ةنسلا يف ةمامعلا ىلع حسملا زاوج درو دقف (؟)

 .- ملعأ هّللاو - يعفاشلا ىلإ لصت مل ةمامعلا ىلع حسملا ثيداحأ لعلو ٠-2٠١5

 ,,ىىي5



 هللا باتك هللا لوسرل ةنس فلاخت ال :تلق ؟نآرقلل ًافالخ اذه دعتف :لاق

 ساسمإ ضرفب دصق نوكي نأ هانعم :تلق «؟كدنع اذه ىنعم امف :لاق .لاحب

 .ةراهطلا لماك امُهَسِبَل هيلع ْيَفُح ال نم ءاملا نيمدقلا

 نم ةالصلا ىلإ موقي نأ زاج امك «معن :تلق ؟ناسللا يف اذه زوجي وأ :لاق

 ىلص # هللا لوسر نأ ًالالدتسا ءءوضولاب دارملا نوكي الف ء.ءوضو ىلع وه

 .دحاو ءوضوب تاولصو نيتالص

 لسغ يف ضرفلاب دصق هنأ .حسملاب #© هللا لوسر ةنس تلد كلذكف

 .ةراهطلا لماك امُهَسِبَل «هيلع ْيَفْح ال نم «نيمدقلا

 ليلد اهنم دجوي ام ىلع دجوي يتلا تافلتخملا) باب :(اضيأ) ثيدحلا فالتخا

 :'' (امهحسمو نيمدقلا لسغ ىلع

 :لاق عيبرلا انثدح

 ىلإ ْمُكَيِدْيَأَو َمُكَهوُجَو اوُلِسْغَاَف ) :ءوضولا ةيآ أرقن نحن :يعفاشلا لاق

 مكلجرأ بصنب «ةيآلا 6 ٍنيَبَعَكلا ىلإ ْمُكَلُجْرَأَو مُكِسوُدرِ أوُحَسِمَأَو قِفاَرَمْلَ

 ىلعو .مكسوؤرب اوحسماو ؛مكلجرأو مكيديأو مكهوجو اولسغاف ىنعم ىلع

 1 5 ملعأ هللاو - ةّنسلا ةلالد اندنع كلذ

 عمجم نم فرشأ ام ءامهلسغب رِمأ ناذللا نابعكلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :لوقت ىتح ًابعك عمتجاو فرشأ ام ّلُك ىمست برعلاو ؛مدقلاو قاسلا لصفم

 نآرقلا ماكحأ رظناو ه١ /ص «ينزملا رصتخم رظناو 2177”و١1١؟١؟ /ص «ثيدحلا فالتخا )١(

 .١15١و1509١/ص «ذ١٠ /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظنا و «4 5 /ص 3/ج

 لكك



 ىلإ ْمُكَلُجْرََو ) :هللا لوق نأ ملعلا لهأ ماوع بهذف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .لّسْعُي امم نيبعكلاو قفارملا ّنأو «ِقِفاَرَمْلَآ لإ َمُكيِدَيأَو ) :هلوقك «ةيآلا 6 ٍنيَبَعكْل

 :لاق عيبرلا انثدح

 .كيدف يبأ نب ليعامسإ نب دمحم انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 - نييرضُنلا ىلوم - نآلّبس ملاس نع «ريشب نب نارمع نع ؛بئذ يبأ نبا نع
 يبأب جرخت تناكف «ةكم ىلإ #8 ينلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع عم انجرخ :لاق

 ةشئاع :تلاقف ءءوضَوِب ركب يبأ نب نمحرلا دبع ىتأف :لاق ءاهب يلصي ىتح

 ليو » :لوقي لَه هلا لوسر تعمس ينإف ءءوضولا .غبسأ :اهنع هللا يضر

 .ثيدحلا '''« ةمايقلا موي رانلا نم باقعألل

 ديعس نع «نالجع نب دمحم نع «نايفس انربخأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :تلاق اهنأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ءةملس يبأ نع ءديعس يبأ نب

 :لوقي 8 هللا لوسر تعمس ينإف ءنمحرلا دبع اي ءوضولا غبسأ «نمحرلادبعل
 .ثيدحلا '”« رالا نم باقعألل ليو»

 .هيمدق روهظ لسغي نأ الإ ًائتضوتم ئزجي الف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ًاعم هيبعكو ءامهباقعأو ءامهنوطبو

 ءافش رظنا .نئسلا باحصأو دمحأو ملسمو يراخبلا هاور ءنسح هدانساو .حيحص ثيدحلا )١(

 .481 /مقرب 346 /ص ١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا

 -977/ص «ء١/ج ؛يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا )١(« مقرب هجيرخت قبس ثيدحلا (؟)

 4١. /مقرب ق4

 فضي



 : (ةعمجلا لسغ) باب :ثيدحلا فالتخا

 اوُلِسْغاَف ةولّصلآ ىلإ َمْثَمُف اَذإ ) :هؤانث لج هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :لاق «ةيآلا « ْمُكَلُجَرَأَو َمُكِسوُمُري اوُحَسْمآَو ٍقِفاَرَمْلا لإ ْمُكَيِدْيََو َمُكَهوُجُو

 .ثدحلا نم ءوضولا نأ ىلع ةّنسلا تلدف

 نم هللا باتك يف ًاماع ءوضولا ناكف :- 47 ءاسنلا ةيآ ركذ دعب - لاقو

 ...ثادحألا

00 
 (مميتلا) باب :رهازلا

 أر فَس لع وأ قطر مُتُح نإو ) :َكْيَك هللا لوق :هّللأ همحر يعفاشلا ركذو

 اَديِعَص ْأوُمُمَيَتْف ءاَم اوُدَجَت ملف َءآَسْيلآ ْمُيْسَمَل َوأ ٍطياَغْلا َنِم مُكنُم ُدَحَأ َءاَج

0 

 ءاج وأ ءًارفاسم ناك وأ ؛ءاملا دجي ملف ًاضيرم ناك ءاوس هاما دي لو يلا

 .مميتلا هلف ءاملا دجي ملو ءءاسنلا سمل وأ .طئاغلا نم

 نع «ةصيبق نع «ةَعْرُز وبأ انثدح :لاق يدعسلا قاحسإ نب دمحم انثدح

 امهنع هللا يضر سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع ءءاطع نع «َقيْرُر نب راّمع

 هب نوكي لجرلا يف اذه :لاق .ةيآلا ©« ئَضرَم مُثنُك نِإَو ) :َكك هللا لوق يف

 .مميتيلف ءاديدش ىذأ هيذؤي نأ لستغا وأ اضوت نإ فاخي حورقلا وأ يرَدُجلا

 «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 0١16 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 23٠١88 /ص «ثيدحلا فالتخا )١(

 . 17 /ص 2٠١ /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظنا و 0١ /ص

 ك4



 نم مُكَدَم ّدَحَأ ءاَج ْوَأ ) :3 هلوق يف زوجي الو "” :هللا همحر يرهزألا لاق

 ءاهقف هيلع عمجأ ام ىلعءليوأتلا ميقتسي ىتح (واولا) ىنعم ريغ «ةيآلا ©« ٍطِياَغْل

 هدجت هُئيبتف .هتحرش ام ةيآلا هذه ىنعم نم حرش ًادحأ نأ تملع امو ءراصمألا
 .- ىلاعت هللا ءاش نإ - هترسف امك

 ٍِطَسقْلاب ءآَدبس هلل حربموق أوُنوُك اوما ترين اجي ) : كي هللا لاق

 27 ( ئَوَقَكلِل ُتَرَفَأَوه ه أوُلِدَعَأ ًوُلِدْعَت الأ لعمر وق ُناََش ْمكَئَمرَجَي الو

 :"' (هتداهشب مايقلا نم ءرملا ىلع بجي ام) باب :مألا

 أوُنوُك أوُنماَء تريذلا يأتي ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 أوُلِدَعَأ ولدت الأ لح روق ُناََتَش ْمُكَتمْجَي اكو ٠ ٍطْسقْلاب َءآَدَبْس ِهَلِل ريِموَ ري د «#©ههل | «» م وَ

 .- دوهشلاو ةداهشلا تايآ ركذ مث - .ةيآلا ( ئَوَقَكلِل ُبَرَفَأَوِه

 نأ هيلع ًاضرف نأو «ةداهشلا هتمزل دقو .دهاشلا يف هنأ .تايآلا هذه يف ملعلا

 .(ديعبلاو بيرقلا) ضيغبللو «ديعبلاو بيرقلاو هدلوو هيدلاو ىلع اهب موقي

 1 ...طئاغلا نم مكتم دحأ ءاجو :يأ 32156 /ص «قباسلا عجرملا )غ١(

 لو ٍطشقلاب َءآَدَبْس ِهلِ تيب اوُثوُك أوما تريأأ اجأتَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 امي ربح هلأ ء.رإ لنآ اوُقنأَو "وفلل ْتَرْوَأَوه اولدغأ اوُلِدْعَت الأ َنلَع رموَق ٌناَتَش ْمُكَنَمِرْجَي

 .[4 :ةدئاملا] « َتَروُلَمْعَت

 دبع .د /قيقحن مألا رظناو ل78 /ص "ا /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو 45 /ص 3 /ج ءمألا قفرفز

 .؟7١5/ص .8/ج .بلطملا

 ؟؛,ى



 0 (َةَهوُمَت ُمَتَرَرَعَو ) : كَ هللا لاق

 :"'' (تاراجإلا) باب :رهازلا

 اذه نم «ةيآلا 2 مهومت وُمثرَّرَعَو ( :ىلاعت هلوقو : هللا ههمحر يعفاشلا لاق

 .مهءادعأ مهنع اوّدرت نأب ,.مهومترصن هليوأت

 .عنملا :رزعلاو حلا نود بيدأتلاو «فيسلاب رصنلا :ريزعتلا :يبارعألا نبا لاقو

 .نيدلا باب ىلع فيقوتلا :ٌرْرَعلاو :لاق
 ودع هنع تعنم دقف هترصصن نم نأ يأ ريزت :رصنلل لاقيو

 2 2 0 0 !إ 3 هللا لاق
 . مك فرم

5 

 - #8 هلوسرل - هلعج هنأ ّرعو لج ربخأ مث :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 نوبي اَتَلوُسَر َمُكَءاَج َدَق أَج َدَق بتكلا َلَهَأتَي 7 :لاقف ءهلُسُر ةرتف دنع هتمحر حتاف

 اذن

 )١( كيفك َرْكَع َقْنَأ ُدُهنِم انتَعَبَو ٌليوتزتسإ فت ب َقكيِم هلأ ذأ َدَقَلَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ”

 هلأ م مُطَرَْأومُهوُمْتَرَعَو ىلْسُرَي مُتَماَدَو َةزَكَرا مُتيتاَمَو ةوَلّصلأ ُمثنقأ نب كَم نإ ُهَللأ َلاَقَو

 َرْفَك نَمَك ٌرهَتألا اهي ني ىِرَج ٍرسْنَج ْمُكَئلِدأَلو مُكاَْيس ْمُكدَع نرَْكأْل اًنَسَح اًضَرق
 .[1؟ :ةدئامل] © ٍليِبّسلآ َآَوَس ّلَض َدَقَف َمكَدِم كلذ َدَعَب

 ”07 /ص .يرهزألل /يعفاشلا ظافلا بيرغ يف رهازلا (؟)

 :ريزعتلا :يلي ام ةيآلا هذه لبق ءاج دقف 0707 /ص «قباسلا ردصملا يف درو ام ىلإ ةراشإ (*)

 بكترا ام لثم باكترا نم هعنمب ءأبيدأت هبدؤي هنأك «٠ «عنملاو درلا :رْرَعْلا لصاو .بيدأتلا هبش

 ..«هيلإ دوعلا نع هعدريو «حيبقلا نم

 نأ ٍلْسْرلأ َنِّم قرنق ْلَع ْمُكَل ُنْيبُي وو اج ذق بنكلا لأي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (5)

 0 :ةدئاملا] ( ٌريِدَق ءْىَش لك ْلَع ُهَلآَو ًطيذكوٌم هَل مك دَفَف ريك اََوِرَِب نو اكءآَج اَماوُلوُقَت

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو .ه /ص 3/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .2155 //ص 4 /ج ءمألا )2(

 .777 /ص ؛.ه /ج «بلطملا

 فرخ



 دع

 مكءاج دقف ريِذت الو ريِشَب ْنِم اَنَءاَج اَم أولوقت نأ ٍلسْرلَأ َنِم َقَرتَف ىَلَع َمُكَل سرس 0220 ه2 ترا د عستم )سو # 22 1 7# 1

 .ةيآلا 6 ٌريِذَتَو ٌَريِشَب

 ْنِم َلَيقُتف اناَبْرق ابرق ذِإقَحْلَأب ْمَداَد يآ ابك ْمِييلَع ُلَثأَو ) : 36 هللا لاق

 « َنيِمٍدَكلا َنِم َحَبّصَأَف ) :ىلإ ( رخآلا َنِم َلبقَتي مَلَو اًمِهِدَحْأ

 "" ( ضألا ىف ٍوءاَسَقْوُأٍسْفَنِر بع اًسَفَت َلَتَق نَم هنأ ) :لاقو

 :''' (نآرقلا نم لتقلا ميرحت لصأ) دمعلا حارج باتك :مألا

 :لاق هللا همحر عيبرلا انربخأ

 لصأ ىلع لدت ىتلا تايآلا ركذ نأ دعب - :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 َوَأ سفن ِرْيَمب اًسْفَت َلكَق نَم هنأ ) قلك لاقو - ميركلا نآرقلا نم لتقلا ميرحت

 ْذِإ ٍقَحْلَآب ْمَداَع ىَتآ أَن َمِييَلَع لْئآَو) :و هللا لاقو .ةيآلا ") « ضرألآ ىف ٍداَسَق

 - هد . <22 دي سيم ؟ ) سد عمم مر مى 020 3 سارح

 امِهِدَحأ نِم لّبقتف اناَبَرق ابرق ذإ قحلاب ْمَداَء بأ أبت َحِهَلَع ُلثأَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك تايآلا )١(

 ىلثقتل َكَدَي َِإ َتْطَسَي ْنِبَل © َنيِقَتُمْلَا َنِم ُهَلأ ُلِكَفَتي اَمنِإ لاق َكَدلتقَأل َلاَق رخآلا َنِم َلَكَفَتُي َمَلَو تو# شا تاسس ينكر سل سس ع2 سا يركم را رهمموارج سس ا س# ل رس سام ل رحم ماو
 َكِمإَو ىمْنإب اَوْبَت نأ ُديِرَأ نإ © َنيِمَطَعْلا بَر هلأ كاَحأ نإ َكَلتقأِل َكِيَلِإ َّىِدّي ٍطِساَبب أ آم 2: تا 4 م2 مما لا م عم رو سم ا #ررعوا رع م هر ل
 ل مله 45 مادا ل4 ههه عم* م مو » م1 2 يوم رك امم ديكر صم م د. . م عع

 َىََيَوَي َلاَق هيج َةَءْوَس فروُي فيك هُهَيرثِل ضرألا ىف ْتَحْبَي بارع هَل تَعَبَف © تيرا لس
 َكِلَذ ٍلْجُأ ْنِم © َنيِيِدنلا نم َحَبْصَأَف ىنيأ َةَءْرَس ئروَأَف بارغلا اًددَه لقي نوكأ نأ ُتْرَجَعُ
 ّساَنلآ َلََق اَمْئَأَكَف ضرألا ىف ٍواَسَق ْوَأ سفن رتب اًسْفت َلعَق نم هنأ ليِورْسِإ ب ْنلَع اَنبََك

 رُهَنِي اريثك نإ ْرُث ِتتيَْلاب انُسُر ُْهْتَءَج ْدَقَلَو اًعيِمَج َساّنلآ اًيحَأ اَّْنَأَكُف اَهاَيْحَأ ْنَمَو اكيِمَج
 517-1 :ةدئاملا] 6 َتتوُفِرْسُمَل ضرألا ىف تكلل َدَعَب

 .0 /ص ال /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «(717 /ةيآلا) ” /ص .7/ج ءمألا (0)

 .0؟ /ةيآلا) ” /ص تاج ءمألا (9)
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 ّنِم َحَّبصَأَف ) :ىلإ « رخآلا َنِم َلَبََتُي ْمَلَو اًمِهِدَحُأ ْنِم َلَبَقُتَف اًناَبْرَ
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 "” ناعللا باب :رهازلا

 ءاب نوكيو :لاق .هيلع راصو هلمتحا اذإ :بنذب نالف ءاب :ديبع وبأ لاق

 .ةيآلا [؟8 : :ةدئاملا] © َكِثِإَو ىمْنِإِب م ويت نأ ُديِرَأ ب ١ :كَبَك هللا لاق هب َرفأ اذإ :اذكب

 أَوملَعاَف ) .ىلإ ( .ةةوُسَرو هنأ نورا يآ اذرَج اًمْنِإ ) : كو هللا لاق 6-11 يم را عطول

 "7 ( ثيح كر ”وُفَع َهَّللأ ءرأ

 © معنا ريغ هيدفيا ديصلا باصأ نمل له) باب :مألا

 جيرج نبا لاق ؛ءاش يأ - هلعفب ناسنإلل ريخي :ينعي - هل ؛وأ ءوأ نآرقلا يف ءيش لك

 .اهيف ريخمب سيلف «ةيآلا « ءُةَلوُسَرو هلأ َنوُبراحس يذلا اورَج اًمنِإ ) :هلوق يف الإ
 يف هريغو براحملا يف ءورمعو .جيرج نبا لاق امكو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 معن :لاق .؟رايخلاب وه سيل :دحأ لاق لهف :يعفاشلل ليق .لوقأ ةلأسملا هذه

 )١( /نم تايآلا) ” /ص .”5/جءمألا /71-11(.

 .451 /ص .يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا (1)
 اًداَسَق ٍضَرألآ ىف َنَوَعْسَيَو .ُهلوُسَرَو هَ َنوُبِراحح نيا اورَج اَمْنِإ ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا (9)

 ٌىَزِخ نُهَل كلذ 'ضزألا ري ءاََنُيْوَأ فلج ني مُهلُجْرَأَو زهيدنأ َّطَُت زأ أَوُبَلَصُيَر ذأ الكفي نأ

 اَوُمَلَعف مِهَلَع وثقت نأ ِلْبَق نم أوُباَت تريذلا الإ © ُديِظَع ُباَذَع ةَرْخآلا ىف ْمُهَلَو اينُدلأ ىف
 ,[7" 77-4“ :ةدئاملا] © ٌكيِحَت توُفْغ هلل تأ

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2387 /ص ءدنسملا /ينزملا رصتخم رظناو «188 /ص رج مألا (8)

 .١48/ص ؟/ج «بلطملا
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 : "7 قيرطلا عطاق ّدح :(اضيأ) مألا

 َنوُبِراَحْس نيل اًورَج اَمْنِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « اَُيََصُيَوأاَوُنِكَفُي نأ اًداَسَق ضرألا ىف َنْوَعْسَيو هُهلوُسَرو هَ

 ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع «ةمأوتلا ىلوم حلاص نع «ميهاربإ انربخأ
 اوذخأي ملو اولتق اذإو .اوبْلصو اولّتُق :لاملا اوذخأو اولتق اذإ قيرطلا عاطق يف

 نم مهلجرأو مهيديأ تعّطُق :اولتقي ملو لاملا اوذخأ اذإو .اوبّلَصُي ملو اولتُق :لاملا

 .ضرألا نم اوُهُن :ًالام اوذخاي ملو ليبسلا

 .مهلاعفأ فالتخاب مهدودح فالتخاو «ةيزجلا وأ .ءءابسلا وأ ؛لتقلا الإ مهيف

 تريلا الإ ) :- ىلاعت هللا ءاش نإ - امهنع هللا يضر سابع نبا لاق ام ىلع

 قح طقس هيلع ردقُي نأ لبق بات نمف «ةيآلا 4 َمْهَلَع أوُرِدَقَت نأ ِلَبَق نِم أوُباَن

 ةميق ذخأ نم الإ :قرطلا عاطق نم عطقُي الو .مدآ نب قوقحب ذخأو .هنع هللا

 .قراسلا يف ةنسلا ىلع ًاسايق «ًأدعاصف رانيد عبر

 دارأ نإو ءمه كلذف حارجلا وفع حارجلا لهأ داراف ءعطق وأ لتق نإو

 ناكو .هنع اوُفَع نم ءامد نقحي كلذ نكي مل ءاوُلَبُق نم ءامد وفع نيلوتقملا ءايلوأ
 .لتقلا مهتيانج تغلب اذإ مهلتقي نأ مامإلا ىلع

 «كلذ ريغو قيرطلا عطقو ةقرسلا يف رارقإلاو تاداهشلاو ء151و١15 /ضص ترج ألا )١(

 /هبقانمو يعفاشلا بادآ رظناو 711-27210 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ,.154 /ص

 785-785 /ص الج «بلطملا دبع د /قيقحت مألا رظناو 3ث ٠6 /ص «يزارلل

 فرخ



 :"7 (دودحلا) باب :(ًاضيأ) مألا
 :نادح ّدحلا :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نم دارأ امو .هنع هيشغ نم ليكنت نم دارأ ام «ىلاعتو كرابت هلل ّدح ١"

 .قح اذه يف نييمدآلل سيلو .هب ملعأ وه امم كلذ ريغ وأ هب هريهطت

 ."' مهيلإ كلذف نييمدآلا نم هاتأ نم ىلع ىلاعت دا هبجوأ ٌدحو -1

 كرابت هللا دح لصأ اًمأف ءلصأ همسا ىلاعتو كرابت هللا باتك يف امهو

 ىلإ « ُهلوُسَرو هلأ َنوُِراحح َنيِذأأ وَرَج اَمْنِإ ) :دْك هلوقف .هباتك يف ىلاعتو
 نأ الإ .دحلا نم مهيلع امب - همسا كرابت - هللا ربخأف «ةيآلا « ميِحٌَر آل :هلوق

 .مهيلع رّدقُي نأ لبق نم اوبوتي
 :هّللا همحر عيبرلا لاق

 يذلا .هدحو براحملل ةبوتلا يف ءانثتسالا :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف الإ نوكي ال ءانثتسالا نأ يف يدنع ةجحلاو :عيبرلا لاقو هيلإ بهذي هنآ ٌنظأ

 ءانزلاب رّقأف ءملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىتأ نيح زعام ثيدح «ةصاخ براح ا

 ىلإ بئات الإ هربخيف كيف ينلا تاي مل ًازعام نأ كشن الو ءهِمْجَرِب #2 ىنلا رماف

 براحملا يف ءانثتسالا نأ ىلع كلذ لد حلا هيلع ماقأ املف .هيتأي نأ لبق كك هللا

 17 ةصاخ

 .177و110 /ص «8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .05/ص ءال/ج .مألا )١(

 .حاضيولل ينم ؟و١ ميقرتلا (؟)

 .طقف نييمدآللل قح يأ (9)

 ةبوتلا نأ :وه ءرخآ لوق يعفاشلل ناك نإو هللا امهمحر يعفاشلا نع عيبرلا هحجر يذلا اذه قح

 7/ج و ١554 /ص 2” /ج «مألا رظنا «ةقرسلاو انزلا دحك نييمدآلل بجوتملا قحلا دح طقست

 نم رثكأ يف هيلع هللا همحر يعفاشلا ديكأتل ؛ عيبرلا هحجر ام وه رهظألاو .115و177" /ص

 .دودحلا نم عضوم
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 ”٠ ىترملا  :(اضيأ) مألا
 مكح اهمكحف «ةأرما نيبراحلا يف تناك اذإو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 - ةدحاو دودحلا يف ءاسنلاو لاجرلا ىلع َكْبق هللا ماكحأ تدجو يئأل .لاجرلا

 .- ةقرسلا ةيآو انزلا ةيآ ركذ مث

 ( يفنلا ةفص :(اضيأ) مألا

 اق عيبرلا انربخأ

 ك5 هللا باتكب أن يفن اهنم :"'هوجو ةثالث يفنلا :هللا همحر يعفاشلا لاق

 كلذو ؛ةيآلا ( ضل تري م أاَوُقنُي وأ ) :نيبراحلا يف لجو زع هللا لوق وهو

 «ىلاعتو كرابت هللا دح مهيلع ميقأ مهيلع َرِدُق ىتمف اوعنتميف اوبَلْطُي نأ :يفنلا

 قوقح مهيلع تبثتو هللا قح مهنع طقسيف «مهيلع َرَدَقُي نأ لبق اوبوتي نأ الإ
 .نييمدآلا

 (9 مالسالاراد ف نماتسملا :(اضيأ) مألا

 «براحلا ركذ َكِنَك هللا تيأرأ - رواحملل :يأ - :ليق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 مو ةيآلا 6 َمْيَلَع اوُرِدَقت نأ ِلَبَق نِم اوُباَت يذلا اَلِإ ) :لاق مث هّدح ركذو

 .١١/ص 0/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 27957 /ص 4 /ج ألا )20غ(

 ال /ج «بلطملا دبع 3 /قيقحت مألا رظناو «نيبراحملا يفن ةفص :يأ .21145/ص تا/ج «مألا ةهز

 .707و”59/ص

 :ةنسلا نم نايفنمو - قباسلا عجرملا ١45 /ص نم ًاصخلم - مامإلا دنع يفنلا هوجو ةلمكت (*)
 :يناثلاو .# هللا لوسر نع تباث وهو «ةدلج ةئام هدلج دعب ًةنس ينازلا ركبلا يفن :امهدحأ
 ىلإ هافن هنأ امهدحأ يف ظفحيو «عتام :رخآللو ,تيه :امهدحأل لاقي ةنيدملا يف اناك نيثنخم يفن

 .امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأو © ىينلا ةايح ةليط هيف يقبو .ىمحلا
 .؟١ 1:8/ص 4/ج «بلطملا دبع د /قيقحن مألا رظناو 351 /ص ءال/ج مألا 20
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 ميقأ بات مث ءألام وأ ءامد لجرل باصأ ول ًالجر ّنأ يف نيملسملا رثكأ فلتخي
 .هريغبو اذهب نييمدآلا قوقحو .َبك هللا دودح نيب انقّرف دقف .كلذ هيلع

 '' دودحلا  هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 اق عيبرلا انربخأ «سابعلا وبأ انربخأ ءورمع يبأ نب ديعس وبأ انربخأ
 لب نم اوُفْنُيف ءاوبلطي نأ - نيبراحملا :يأ - مهيفنو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .مهّدح ناك دودحلا هذه يأ مهيلع ميقأ .مهيف رِفَظ اذإف هدلب ىلإ

 ؛ وفع قيرطلا عاطق مهلتق نيذلا ءايلوألل سيلو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 امك «ءايلوألا ركذي ملو ؛عطقلا :وأ ءبلصلاو لتقلاب وأ «لتقلاب :مهّدح هللا ّنأل

 ائلَعَج َدَقَف اًموُطَم َلِيُق نَمَو 7 :لاقف - نيتيآلا يف - صاصقلا يف مهركذ

 الإ َِلَهَأ لِ ًةَمَّلَسُم ٌةَيِدَو ) :أطخلا يف لاقو «ةيآلا [م* :ءارسإلا] © اطلس ءهّيِ ِهيلَوِل

 ْنَمَق ] :لاق مث ؛ىلتقلا يف صاصقلا ركذو «ةيآلا [47 :ءاسنلا] 4 أوُقَّدَصَي نأ

 .ةيآلا [174 :ةرقبلا] «ٍِفوُرعَمْلاب ٌعاَبِيآَف ٌءْىَس ِهيِخَأ نم مهل

 ىلع لدف ,ةبراحملا يف مهركذي ملو ءمدلا لهأ - دمعلاو أطخلا يف - ركذف

 .- ملعأ هّللاو - هريغ لتق مكحل فلاخم ةبراحملا لتق مكح نأ
 وج > صد

 (" 6 اَمُهَيِدَي رأ اَوُعَطَقأَف ةَقراَسلَاَو ٌَقِراَسِلأَو ) : كو هللا لاق

 "' نامألا :مألا

 أوُعَطَقأَف َةَقِراَسلَاَو ٌقِراَسلَاَو ) :هركذ ٌرع لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأب «راجتلاو ىراسألا نع حرطت كنأ «هريغو اذه يف تمعزف ةيآلا 6 اَمُهَيِدَيُأ

 ."15و ١6” /ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ )١(

 هللا َنِم الكت اًبسك اَمب امي ُاَرَج اَمُهَيِدَيأ اَوُعَطْفاَف ةَقِراَسلَآَو ٌَقِراَسلآَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 .[؟4 :ةدئاملا] ( ٌميكَح ُزيِزَع ُهَلآَو

 .644و 0:7 /ص 6 /ج «بلطملا دبع د / قيقحت مألا رظناو 5178/ص ج٠ ءمآلا 2

 فرو



 هلوسر ةّنس يف الو دب هللا باتك يف اذه ىلع ةلالد دجت ملو «ةعنتمم راد يف اونوكي

 .!مهريغ نود كلذب مهصختو ةلالد الب مهنع كلذ ليزتف .عامجإ الو هي

 :©) هترملا © :(اضيأ) مألا

 ءاسنلاو لاجرلا ىلع َكْبَق هللا ماكحأ تدجو ينإ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ٍِحاَو لك أوُدِلَجَأَف ناَرلََو َةَيِناَّرلَأ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق «ةدحاو دودحلا يف

 ( اَمُهيِدَيأ اَوُعطَقَف هَقراَسلآَو ٌَقِراَسلََو ) :لاقو «ةيآلا [؟ :رونلا] 4 ةَدَج ةّنأِم اَمِنِ

 .ْتَْلَتَق اذإ ةأرملا لّتقُت نأ يف نوملسملا فلتخي مو .ةيآلا

 :"' ةبارقلاب ءاسنلا نم مرحي ام :(اضيأ) مألا

 « اَمُهَيِديأ اَوُعَطقاَ هَقراَسلََو ٌقِراَسلََو ) :كْك هللا لوق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .زرحلا نم ةقرسلا يفو «رانيد عبر يف عطقلا لم هللا لوسر نسف «ةيآلا

 :") (يفنلا ةفصو دودحلا) باتك :(اضيأ) مألا

 :لاق عيبرلا انربخأ

 ةَقراَسلآَو ُقراَسلَآَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ
 - وب هصد

 .ةيآلا 6 ِهّلآ َنِم الكت اًبَسك اَمب ْءآَرَج اَمُهَيِدَيَأ اَوُعَطْفاَف

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2158/ص .5/ج «مألا رظناو 2,79 /ص «قباسلا عجرملا )١(

 7١. /ص .ه /ج .بلطملا

 ةرقفلاو .517و57/ص 271717و7174و7177تارقفلا ةلاسرلا رظناو 2707/ص .ه/ج .مألا (؟)

 ١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2017 /ص .1570و719١ /نيترقفلاو ء١1١791١1 /ص 7"

 .الا/ /ص 25 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ١7١" /ص

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «117و57١/ص ءرظناو «171و١17 /ص .”/ج ءمألا ()

 ."؟6و 3780و 194*7/ص الج

 ىفرذي



 امب ءالؤه جتحا دق :سانلا ضعبل تلقف !''' ثيداحألا ىلإ تفتلي ملو «ىلاعت

 ؟مهيلع ةجحلا امف .نآرقلا رهاظ نم ىري

 ىلع ًاليلد © هللا لوسر ُةَنس تناك ةّئس ## هللا لوسرل تذجو اذإ :لاق

 88 هللا لوسر نع ةتباثلا ةنسلاو .تفصو امك اذه :انلق «ىلاعت هللا دارأ ام ىنعم

 .ادعاصف رانيد عبر يف عطقلا نأ :

 تنب ةرمع نع «باهش نبا نع «نايفس انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 عبر يف عطقلا » :لاق 6 هللا لوسر ْنأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ,نمحر لادبع

 .ثيدحلا ."” ًادعاصف رانيد

 8 هللا لوسر ّنأ» امهنع هللا يضر رمع نبا نع «عفان نع ؛كلام انربخأ

 .ثيدحلا ."””« مهارد ةئالث هتميق نَّجِم يف ًاقراس عطق

 نامز يف مهارد ةثالث ْنأل ؛ ناقفتم ناثيدحلا ناذهو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

مهرد فلأ رشع ىنثا ةيّدلا رمع ضرف هذعب كلذك ناكو «رانيدب ًامهرد رشع
 

 .رانيد فلأ بهذلا لهأ ىلعو «قرولا لهأ ىلع

 .!نآرقلا رهاظ لمعتساو «ثيدحلا كرت نم

 2107 /ص ال /ج مألا رظنا «جراوخلا ضعب مه لوقلا اذهب نولوقي نم نأب مامإلا حرص دق )١(

 مامإلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «نئسلا باحصأو ناخيشلا هاور حيحص ثيدحلا )0

 78١ /مقرب 2011١ /ص «رظناو 317١ /مقرب 21354 /ص 2” /ج «يعفاشلا

 قيفحتب يعلا ءافش رظنا 2 مهريغو كلامو نئسلا باحصأو ناخيشلا هاور حيحص ثيدحلا (96)

 ةغف /مقرب 2ء156و55١ /ص 27 /ج ءيعفاشلا مامإلا دئسم
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 :'"' قرسي لجّرلاو ديلا عطقأ ف ءاج ام :(اضيأ) مألا
 وم «مد

 أوُعَطَقأَف ُةَقِراَسلَآَو ٌقِراَسلَأَو ) :كك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لاق ولف .براحما يف الإ لجرلاو ديلا ركذي ملف «ةيآلا ( اَبَسك امي ْءَرَج اَمُهَيِديَأ

 بهذ هلجرو هدي تعطق اذإ هلأل ؛ اهيلع ديزأ الو هدي عطقأ مكيّلِعِب ُّلَمعَي :لئاق

 ؟رثآلاو ةّئسلا نم ىضم ام الإ هيلع ةجحلا نوكتأ ءًاكلهتسم ناكو «هيشمو هشطب

 .تفلت نإو ءذحلا عضاوم يه لجرلاو ديلا نو

 :"” هيلع ىَعدملاو يعّدملا :(اضيأ) مألا

 يف يلوق يلع ركنت كارأ :- رواحما :يأ - يل لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 «يبرع نآرقلا «هفالخب تسيل ءمعن تلق «نآرقلا فالخ يه ءدهاشلا عم نيميلا

 لوق لثم :تلق ؟اذام َّلْثِم كلذ :لاق .صاخلا هب داري وهو ءرهاظلا ماع نوكيف

 ةقرسلا مسا ناك املف «ةيآلا © اَمُهَيِدْيأ اَوُعَطَقَأَفٌةَقِراَسلَاَو ٌقِراَسلَآَو ) :َكِك هللا

 عبر نم لقأ قرس نمو ءزرح ريغ نم قرس ْنَم لثم ,نوعطقُي ال ًاقارُس مزلي

 اذه سيلو ءضعب نود قارّسلا ضعب هب ديرأ هنأ ىلع ةلالد اذه يف تناك «رانيد

 ىلع ّلدت ةّئس اندجوف يناعم لمتحا مالك لك كلذكف دو هللا باتكل ًافالخ
 ال نآرقلل ةقفاوم ِةَّنس لكو ءاهب انللدتسا هيناعم نم هريغ نود هيناعم دحأ

 ىلع نآرقلا نأ ىلع لّدت «ةنس هيف تءاج اميف نآرقلا فالخ كلوقو «ةفلاخت

 .ُلْهَج ماع نود صاخ

 )١( /ص ءال /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 7 /ص .ت/جءمألا 77١.

 /ص ءرظناو «(دهاشلا عم نيميلاب فالخلا) باب .81/ /ص ءرظناو .77؟ /ص ءال/ج .مألا (0)

 رصتغ رظناو .37 /ص «ثيدحلا فالتخاو ,87/ص ملعلا عامج باتكو ءموصلا باب 4

 .د /قيقحت مألا رظناو 237714و77 /ص 25١1 /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو «485/ص ء«ينزملا

 .66 /ص «8/ج «بلطملا دبع

 فرح



 () برحلا راد # دودحلا ةماقإ :(اضيأ) مألا

 نم ناك ثيح دودحلا شيجلا ريمأ ميقي :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأ دحلا ىلع نودهشي نيذلا دوهشلا ىلعف لوي مل نإف ءكلذ يلو اذإ «ضرألا

 الو «مالسإلا دالبب وأ برحلا دالبب .كلذ يلاو مامإلا ىلإ هيلع دوهشملاب اوتأي
 ؛ دودحلا نم هقلخ ىلع هللا بجوأ اميف مالسإلا رادو ءبرحلا راد نيب قرف

 .ةيآلا © اَمُهَيِدَيَأ أَوُعِطْقاَف ةقراَسلاَو ٌقِراَسلآَو ) :لوقي َكَنَك هللا نأل

 :"7 (ثيداحألا ف للعلا) باب :ةلاسرلا

 مل نم عطقي آلآ 8 ينلا نس :"' لاقي نأ زاجلو :هللا هحر يعفاشلا لاق

 ُفِراَسلَآَو ) :ىلاعت هلوق هيلع لزن مث «ليزنتلا لبق رانيد َعْبُر هتقرس غلبت
 وم »صد 2

 .!ٌعِطُق ةقرس مسا همزل نمف «ةيآلا ( اَمُهَي َهُهَيِدَيَأ ِدّيَأ أوعطقاف ةقراَسلاَو

 ا ( جويل نوف ذل زههوفأب كما أولاَق جريل ني ) + كف هللا لاق

 ؛مالكلا لوصأب يعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم
 :” (اهيف هداقتعا ةحصو

 ضرف ام ريغ بلقلا ىلع - هللا - ضرف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع ضرفو «نينيعلا ىلع ضرف ام ريغ عمسلا ىلع ضرفو «ناسللا ىلع

 .7717/ص .94/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو "ه4 /ص 7/ج مألا )١(

 .777 /ص .544 /ةرقفلا ةلاسرلا (؟)
 .هنم رثكأ وأ لقأ وأ رانيد عبرب تناك ءاوس ةقرسلا درجن قراسلا دي عطقت :لاق نم ىلع هدر يف : :ينعي ةرفإ

 تريذأأ َنِم رْفُكلا ىف َنوُعِرَسُي تريأأ كن ال ُلوُسَلَأ ايي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (4)

 موقِل َنوُعْمَس بِذَكلل تى 5 اوُداَه نينلأ يو هيو نيون ْرَْلَو ْرِهِهَوْأب انَماَم أَوُلاَق

 هوتْؤُت ْمَل نإو ُهوُدُحَف اًددَه َريِتوُأ نإ َنوُلوُقَي ٠ فِعِضاَوَم ٍدْعَي ْنِم َمِلَكْل َنوُفرَحم " ىدوُتأَي زك َنيِرْخاَء

 رهط نأ هلآ دري زل َنيِذلا كلبلوأ ' انهَط هللا تم هُهَل كلمت نق هتف هلآ دري نمو“ اوُرَدَحَ

 4١[. :ةدئاملا] ( ٌءيِظَع ُباَذَع ةَرجآلا فَرُهَلَو ىَرِج اْنّدلَآ ىف مه مهبول

 .784و 788 /ص ١ /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (0)
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 ىلع ضرف ام ريغ جرفلا ىلع ضرفو ِنْيَلْجَرلا ىلع ضرف ام ريغ نيديلا
 .هجولا

 اضرلاو .دقعلاو ةفرعملاو رارقإلاف :ناميإلا نم بلقلا ىلع هللا ْضْرْف امأف
 ءأدلو الو ةبحاص ذختي مل .هل كيرش ال هدحو وه الإ هلإ ال هللا نأب :ميلستلاو

 .باتك وأ ين نم هللا دنع نم ءاج امب رارقإلاو .هلوسرو هدبع # ًادمحم ّنأو

 يتلا تايآلا ركذو - هلمع وهو .بلقلا ىلع هؤانث لج هللا ضرف ام كلذف

 نيْؤُت ْمَلَو ْرِهِهَوْفَأب اَكَماَع اَوُلاَق يذلا َنِب ) :لاقو - اهنمو كلذب قلعتت
 وهو .هلمع وهو .ناميإلا نم بلقلا ىلع هللا ضرف ام كلذف «ةيآلا « َمُهُبوُلُق

 .ناميإلا سأر

 بلقلا نع ريبعتلاو لوقلا :ناسللا ىلع هللا ضرفو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 كلذف «ةيآلا [15 :ةرقبلا] © هَّأِب اَكَماَ اَوُلوُق ) :كلذ يف :لاقف .هب ٌرقأو .دقع امب

 ضرفلاو .هلمع وهو بلقلا نع ريبعتلاو ءلوقلا نم ناسللا ىلع هللا ضرف ام
 .ناميإلا نم هيلع

 ” ( َمْبَتْيَب مُكحآَف َكوُءاَج نِإف ) : كو هللا لاق

 :'' دهعلا اوضقن نيذلا ثدحأ ام :مألا

 ءاينز نيعداوم نييدوهي لم هللا لوسر مجرو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ,ةيآلا « َمِبَّنَع ضرغأ وأ ْمُجَتْيَب مكَحآَف َكوُءاَج نإَق ) :هيلع لزنو ؛هوؤاج نأب

 وأ مُبتَيَب مُكَحأَف َكوُءاَج نِإَف ثخشلل َنوُدَكَأ ٍبْذَكْلِل َنوُسَمَس ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 بهما نإ 'دضقلاب معيب مُكَحأَف َتْمَكَح نو كي َكوُرْصَي نلف مُهَتَع ضعت نإو ْمُْنَع ضرغأ
 .[4؟ :ةدئاما] © َنيِطِسَقُمْل

 دقو «448و 447 /ص «5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء1487/ص «4 /ج .مألا )١(

 .كلذل هبتنيلف 49 /ةيآلا عم ةيآلا هذه رخآ داريإ يف سابتلا لصح
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 امب هباصأ ,دهاعمو ملسم لام يف ءعداومو يمذ لك ىلع مكحُي نأ الإ زجي ملف

 دعب باصأ امب هيلع مكحي مل اهيلإ راص اذإف «ةبراحملا راهظإ ىلإ رضي مل ام .باصأ

 امب هنع عجر مث مالسإلا ىلإ رص نم ىلع مكحي مل امك «عانتمالاو اهراهظإ

 .هباحصأو ةحيلط :لثم «عانتمالاو ةبراحملا يف .لعف

 :'"ةمذلا لهأ نيب مكحلا :(اضيأ) مألا

 © لوسر نأ رّيّسلاب ملعلا لهأ نم ًافلاخت ملعأ مل :هللا همحر يعفاشلا لاق
 نإف ) :دك هلا لوق نأو «ةيزج ريغ ىلع ةفاك دوهي عداو «ةنيدملاب لزن ال

 ؛نيعداوملا دوهيلا يف تلزن امْنِإ «ةيآلا « َمِئْبَع نضرغأ ْوَأ َمُبِتَْب دب مكَحآف َكوُءاَج

 يف تلزن :ضعب لاقو .مكحلا مهيلع يرجي نأب اورقي ملو «ةيزج اوُطْعُي مل نيذلا

 .اينز نيذللا نييدوهبلا
 طرتشي ملو ءكرشلا لهأ نم موق مامإلا عداو اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 «مهنيب مكحي نأ نيب «رايخلاب وهف نيمكاحتم هوؤاج مث ٠ .مكحلا مهيلع يرجي نأ

 «نيملسملا نيب ب همكح مهنيب َّمَكَح ؛مهنيب مكحي نأ راتخا نإف .مكحلا عدي وأ

 مكح :طسقلاو «ةيآلا 6 ٍطْسقْلاب مُجَْيَب مكَحآَف َتَمْكَح ْنِإَو ) :َكك هللا لوقل

 .هي هيلع هلزنأ يذلا نك هللا

 ( تاكرشملا ةدع :(اضيأ) مألا

 هل مكحي نأ ؛كرشم هيلإ مكاحت اذإ ملسمل لحي الف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َكوُءاَج نإف ) :نيكرشملا يف ك# هيبنل َكَيَو هللا لوقل .مالسإلا مكحب الإ هيلع الو

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2378٠ /ص «ينزملا رصتخم رظناو 23355١ /ص «قباسلا عجرملا )١(

 .اهب ةطبترم يهف اهسفن ةروسلا نم 49 /ةيآلا ريسفت رظناو 20507” /ص «0 /ج «بلطملا

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو ..ةحفصلا لوأ 19 /ص 25 /ج «رظناو 547” /ص .ه /ج مألا (؟)

 .اهب ةطبترم يهف اهسفن ةروسلا نم 59 /ةيآلا ريسفت رظناو 1١19« /ص 5 /ج «بلطملا
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 ىلع لزنأ يذلا ىلاعت هللا مكح :طسقلاو «ةيآلا 4 َمُْبَع نضرغأ وأ مُبتََ مك

 :"” (اَوَتَر اذإ '''نيتمذلا دح) باب :(اضيأ) مألا

 نإف ) :باتكلا لهأ يف #2 هيبنل ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللاو - نايب ةيآلا هذه يفف «ةيآلا ( ٍطَسقْلآب منْ َبَدَب ) :ىلإ أرق 6 َمُيَنَيب مكحاف َكوُءاَج

 ءمهنع ضرعي وأ مهنيب مكحي نأ يف «رايخلا كدي هيبنل لعج ىلاعتو كرابت هللا نأ - ملعأ

 يذلا ىلاعتو كرابت هللا مكح :طسقلاو .طسقلاب مهنيب مكحي نأ ؛مَكَح نإ هيلع لعجو

 ...ىلاعتو كرابت هللاب ًادهع رابخألا ثدحأ .قداصلا ضحلا # هيبن ىلع لزنأ

 .طسقلاب هللا لزنأ امب مهنيب مكحلاب ة8هيبن َكْبَو هللا رمأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؛ىنز اذإ ملسملا بيثلا ىلع ةّنس كلتو .مجرلاب مهنيب 8 هللا لوسر مكح مث

 نأَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق نإ :لئاق يل لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َكوُءاَج نإف ) :َكَنَك هلوقل خسان «ةيآلا [44 :ةدئاملا] 6 هلل َلَّرنَأ آَمِب مُجَئْيَ مكحأ

 ينلا نع ربخب ذخؤي امنإ خسانلا :هل تلقف «ةيآلا « َمِْبَع ضرغأ وأ َمبَتيَب مُكَحأَف

 لهف ءاهقفلا ماوع هيلع تعمجأ رمأ وأ هل فلاخت ال هباحصأ ضعب نع وأ ؛#

 ؟خوسنم ريغ رايخلا ّنأ نيبي ام كعم لهف :لاق .ال لق ؟دحاو اذه نم كب
 وهم ساس # عار

 [49 :ةدئاملا] ©« هللا لّرْنأ آَمب مُيَتَيَب مكَحأ نأو ) :َكو هللا لوق لمتحي دق

 اذإ نييمذلا دح) باب :ناونع تحت 70٠١ /ص ال /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا يف تدرو )١(

 .- ملعأ هّللاو - ةلمجلا قسنل طبضأ ذهو ء(اونز

 دوصقملاو 27 /ص 2” /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو ءفرصتب 178١-110/ص ./ج .مألا (؟)

 « 7/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .(ىراصنلاو دوهيلا) باتكلا لهأ :نيتمذلاب

 اهسفن ةروسلا نم 48 /ةيآلا ريسفتو 165١-٠07 /ص

 يكدر



 نب كامس نع «يروثلا نايفس نع كباحصأ ضعب ىور دقو ءتمكح نإ «ةيآلا

 يبأ نب يلع هيلإ بتك ركب يبأ نب دمحم ّنأ «قراخُم نب سوباق نع .ءبرح
 .اهنيد لهأ ىلإ ةيمذلا عفدتو ءملسملا ّدحي نأ «ةيمذب ىنز ملسم يف © بلاط

 مامإلا نأ ىلع كّلدي وهف «كدنع اتباث اذه ناك اذإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .مهيلع مكحلا كرتي وأ «مهنيب مكحي نأ ين ريخم
 اذإ مهنيب مكحت ال فيكو :"' لئاق مهنم لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نإف ) :لوقي كبك هللا ُنإف نيقرفتم اّمأ :تلق ؟نيقرفتم وأ نيعمتجم كوؤاج

 نإف ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق ٌلدف «ةيآلا « ْمِْنَع ضرغأ وأ ْمُبَئْيَب مُكَحَأَف َكوُءآَج

 نأ ىلع لدو ءضعب نود مهضعب كءاج نإ سيل «نوعمتجم مهلأ ىلع © َكوُءآَج

 امثإف .مكح نإ هنأ ىلعو ءمهنع ضارعإلا وأ مكحلا يف هوؤاج اذإ رايخلا هل

 ّنأ يف فلاخي ءاندلبب ملعلا لهأ نم ًادحأ عمسأ ملو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .نييمذ ال نيعّداوم اناك ءانزلا يف أ هللا لوسر مجر نيذللا نييدوهيلا

 .هفالخ يكحأ يذلا لوقلا لوقي نم ضعب يل لاقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ,ةنسلا فالخ اذهو هّمكُح ايضر نإو «نيعداوم ىلع مكحي نأ مامإلل سيل هنأ

 .امهيلع مكح ءمكحلا مامإلا راتخاف «مامإلا مكح ايضر اذإ لوقن نحنو

 :") باتكلا لهأ نيب مكحلا :(اضيأ) مألا

 مكاحلا مهنيب مكحي ال نأ يف ةجحلا ام :لئاق يل لاقف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؟مكحي مل ءاش نإو ,مكح ءاش نإ «رايخلاب نوكي مث ؛ اضرلا ىلع اوعمتجي ىتح

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ؛لئاق مهنم لاق نإف :ريدقت ىلع ١1١ /ص .7/ج «مألا )١(
 .704/ص الج

 رظناو .(ةمذلا لهأ نيب مكحلا) 5 /ص 4 /ج ءمألا رظناو .147”و1:7؟ /ص ال /ج ءمألا قفز

 .1١1-7١١4/ص 8 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا
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 .ةيآلا « َمِكتَع ضرغأ وأ َمجتَيَب مُكَحَآَف َكوُءآَج نق ) :هيبنل كك هللا لوق :هل تلقف

 «نيعزانتملا ىلع اهئاك كوؤاجو « « َكوُءآَج نِإَف ) :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ّضرعأ ْوَأ ْمُبَكَْب مُكَحأَف ) :لاقف رايخلا هل لعجو ءضعب نود مهضعب ىلع ال

 .ةيآلا 6 َمِبَبَع

 زيجت ال نأ يف كتجح امف - رواحملا يأ - :لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مُبَنْبَب مُكحآأَف ٌتَْمَكَح ْنِإَو ) :كك هللا لوق :تلق ؟نيملسملا ةداهش الإ مهنيب

 ِنَأَو ) :ك هللا لوقو «هيبن ىلع هلزنأ يذلا هللا مكح :طسقلاو «ةيآلا « ٍطَسقْلأب

 «مالسإلا مكح :هللا لزنأ يذلاو ؛ةيآلا [؛4 :ةدئامل] هلأ َلَرنَأ آَمِب مُيَْيَب مُكَحأ

 أوُدِبْسَأَو ) :هللا لاق دقو «نيملسملا لودعلا ةداهشب الإ زوجي ال مالسإلا مكحف

 اوَذ ٍناَْنَأ ٍةَيِصَوْلا َنيِح ) :ىلاعت لاقو ةيآلا [؟ :قالطلا] 4 كَم ٍلَذَع ْىَوَذ

 يف هللا طْرَش ّنأ يف نوملسملا فلتخي ملف «ةيآلا ٠١١[ :ةدئاملا] 6 ْمُكنِم ٍلَدَع

 عزانتي يتلا تاموصخلا يف يناعملا تناك اذإ لودعلا ءرارحألا .نيملسملا :دوهشلا

 نأ غبني مل .كلذ ريغو لاومألاو .ءامدلا اوعادت اميف ناكو «ةنيعم نويمدآلا اهيف

 لوسر ةّنسب وأ - نيملسملا :هللا طرشو - ةنيبلا نم هللا طرش نمب الإ .كلذ حابي

 .نيملسملا نم عامجإ وأ تت هللا

 "7 (ةيضقألا #) باب :(ًاضيأ) مألا
 نإف ) :باتكل لهأ يف # هيبنل - هللا - لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 46 متي مُكحأف َتَمَكَح ( ْنِإَو ) :ىلإ ©« َمِهَبَع نضرعأ ْوَأ َمَتتب يَ مُكَحَف كوُءاَج
 رق ريع يب

 .ةيآلا ( نطيفنلا كيتا نإ طْسقْلآب

 /يعفاشلا بقانم رظناو 1١١. /ص «؟7 /ج ؛نآرقلا ماكحأ رظناو 297 /ص ءال/ج «مألا )١(

 رظناو .508/ص ى/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو لال" / ص كج .يقهيبلل

 اهسفن ةروسلا نم 49 /ةيآلا ريسفت

 ال 5



 .هلبق نم ىلعو «هيلع ًاضرف ّنأ :8 هيبن هللا ملعأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .لّزنملا همكح عابتا :لدعلاو ؛لدعلاب اومكحي نأ ءاومكح اذإ ؛سانلاو

ه َددِعَو َكَنوُمكفْفيكَو ١) كََع هللا لاق
 04 هلأ مكح ايف ٌةنَروَتلَأ م

 (' ةمذلا لهأ نيب مكحلا :مألا

 :كك هللا لوقل ؛"" اولاق ام هبشي اولاق يذلاو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 :ىلاعتو كرابت لاقو «ةيآلا ( ِهآ مكح ايف ٌهَرْوَتلَأ ٌمَهَدنِعَو َكَوُمْكَح فْيكَو )
 ( كلوُنَتْفَي نأ َمُهَرَذَحآَو مهَءآَوهَأ ْعبَّتَت اَلَو ُهَلَأ َلَرنَأ آمي مُيَتْيَب مكخأ نأَو )

 ريغب كمكح نع اوّلوت نإ - ملعأ ىلاعت هللاو - :ىنعي «ةيآلا 144 :ةدئاملا]

 نيذلاو ؛مكحلا ىلع روهقم ريغ امكاح ىتأ نم نوكي نأ هبشي اذهو .مهاضر

 يف ناكو «نوعداوم اينز لجرو مهنم ةأرما يف © هللا لوسر ىلإ '' اومكاح

 اوؤاجف .مجرلا ةيطهللا لوسر مكح نم نوكي ال نأ اوجرو ءمجرلا ةاروتلا

 .ةي هللا لوسر امهمجرف ءامهب

 ل و

 ْنِم ْوْلَوتَي مث ِهَللأ ْمكُح ايف ةَرْوَلَأ ٌمُهَدنِعَو َكَئوُمْكَححَفَيكَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[47 :ةدئاماا ©« َتَيِيْؤُمْلَاب َكِيِنَلْوُأ آَمَو لل ِدْعَب

 ,نيدهاعملاو نينداهملا يف مكحلا باب 78١ ص ينزملا رصتخم رظناو 55١ /ص ؛4 /ج مألا (0)

 2507 /ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2778/ص «؟ /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو

 .ةيآلا هذهب ناتطبترم امهف اهسفن ةروسلا نم 44و47 /ةيآلا ريسفت رظناو
 ةقباسلا ةيآلا ريسفت عجار اينز نيذللا نييدوهيلا يف ةقباسلا «47 /ةيآلا تلزن :لاق نمل ةراشإ ()

 .ةيآلا هذه ريسفت يف ريبك قلعت اهلف ةدئاملا ةروس نم

 .ك# لوسرلا ىلإ اومكتحا :يأ (اومكاح) تدرو اذكه (:4)
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 :"'' (لاتقلا هيلع بجي ال نميف) لصف :نآرقلا ماكحأ
 ملو ؛- كرشلا لهأ نم - موق مامإلا عداو اذإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مكحي نأ نيب :رايخلاب وهف ؛نيمكاحتم هوؤاج مث .مكحلا مهيلع يرجي نأ طرتشي

 .مكحلا عدي وأ مهنيب
 - اوعنتما نإف «نيملسملا نيب همكح مهنيب مكح .مهنيب مكحي نأ راتخا نإف

 .مهبراح - همكحب مهاضر دعب

 نيذلا - نيدهاعملا نم دحأ يف رايخلا مامإلل سيلو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .هميقي نأ هيلعو دك هلل دَح يف هوؤاج اذإ - مكحلا مهيلع يرجي

 هيلع قح هل هيف ام .ضعب ىلع مهضعب ىبأ اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأ - ملعأ هللاو - مامإلل مز ال قحف .هقح بلطي «مامإلا ىلإ قحلا بلاط ىتأف

 ؛ همكحب ًايضار بولطملا هتأي مل نإو ؛ مهنم قح هيلع هل ناك نم ىلع هل مكحي

 َمُكَو ) :َكك هللا لوق نم تفصو امل همكحل طخّسلا رهظأ نإ كلذكو

 مهيلع يرجي نأ :- ملعأ هللاو - راعّصلا ناكف «ةيآلا [18 :ةبوتلا] ©« َتوُرْغَص

 .مالسإلا مكح

 نأ - ةيزجلا باتك فّئص نيح - فقو هئآكو ؛"'' عيرفتلا يف مالكلا طسبو

 .- نيدهاعملا يف دودحلا باتك يف - لاق امع عجرف ؛نيعداوملا يف تدرو «رايخلا ةيآ

 .انيلإ اوعفارت اذإ ؛ كبك هللا لزنأ امب مهنيب مكحلا بجوأف

 .84-الا/ /ص .؟ /ج ءنآرقلا ماكحأ )١(

 ماكحا شماوه بتاك راشأ دقو هللا همحر يقهيبلا مامإلا قيلعت نم هدعب امو مالكلا اذه (؟)

 اذه» :ًالئاق هرصتخم يف اذه ركذ ينزملا نأ ىلإ هللا همحر قلاخلا دبع ينغلا دبع خيشلا «نآرقلا
 ؟/ج «نآرقلا ماكحأ رظنا .«مهنيد لهأ ىلإ مهعفرأو .نودحي ال :دودحلا يف هلوق نم هبشأ

 .(شماهلاو نتملا) 74 /ص
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 ""' ( سفلاب سفنلا نأ اهف ْمَِلَع اَنبَمكَو ) : كك هللا لاق * « رص اه عب

 :"' دبعلاب رحلا لتق :مألا

 نأ آف ْمَهيَلع اَنَبمَكَو ) :ةاروتلا لهأ يف َكو هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نيب ىلاعتو كرابت هللا مكح يف - ملعأ هللاو - زوجي الو «ةيآلا « سفّئلآاب سْفَلأ

 َدَقَف اًموُلَطَم َلَيَق نَمَو ) :هلوق يف زاج ام الإ ءأنيب ًامكح ناك نأ «ةاروتلا لهأ

 اهيف زوجي الو «ةيآلا [5+ :ءارسإلا] © ٍلْثَقْلا ف فرش اَلَف اًنَطلُس يلو اَنلَعَج

 نأ :اذه يف مزليف ءدّوقلا اهلتق نم ىلعف ءلتقلا ةمرحم سفن لك نوكت نأ الإ

 .برحلا لهأ نم ةأرملاو ءيبصلاو“ ,نمأتسملاو .دهاعملا رفاكلاب نمؤملا لتقُي
 .هلتق اذإ هدلوب لجرلاو ءأرفاك وأ ناك ًاملسم .هريغ دبعو ؛هدبعب لجرلاو

 :"” سضنلا نود اميف صاصقلا عامج :(ًاضيأ) مألا

 :قتك هللا لاقف ةاروتلا لهأ ىلع ضرف ام هللا ركذ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ةيآلا ( هل ةَرافَك َوُهَف ) :هلوق ىلإ (« ٍسْفَنلأِب َسْفنلَآ نأ آف ْمِهلَع انبَمكَو )

 نم دوقلا يطعي هلع هللا لوسر تيأر) :لاق هنأ .ه رمع نع .ثيدح يف يورو

 .(يسفن نم دّوقلا يطعأ انأو .هسفن نم دّوَقلا يطعي ركب ابأو .هسفن

 تنألاو ِنّيَعْلاِب ََوَعْلاَو سفكلاب سْفْئلأ َّنأ آف َمِهَّلَع ابتكو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(
 نَمَو هَل ةَراَثَك َوُهَن فب ََقَّدَصَت نَمَف ئصاَصِق َحوُرْجْلَأَو نسل ّنَيلَأَو نمل ترذألاو ٍفسألاب

 .[4ه :ةدامل] © َنوُمِلّظلآ مه كلو هنأ َلَرنأآَمِب مُكَححْر
 .د /قيقحت مألا رظناو 23717 4و؟177 /ص .١/ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو «1  /ص .”/ج مألا (؟)

 .١5/ص ءال /ج «بلطملا دبع
 .د /قيقحت مألا رظناو .١181و١18 /ص ١2ج نآرقلا ماكحأ رظناو «50 /ص «”/ج ألا (9)

 .119و1718/ص ءال /ج «بلطملا دبع
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 امك .ةمألا هذه يف صاصقلا نأ يف ًافلاخم ملعأ ملو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 نيب صاصقلا نأ يف ًافلاخت ملعأ ملو «ةاروتلا لهأ نيب هب مكح هنأ كَ هللا مكح

 الب صاصقلا اهنم عاطتسي ىتلا حارجلا نم اهنود امو سفنلا يف نيملسملا نيّرحلا
 .دوقلا عضوم نم هنم داقتسملا ىلع فاخي فلت

 :2"' (ةمذلا لهأ ةيد) باب :(اضيأ) مألا
 ضعب بهذم بهذي نم ضعب - يل - لاقف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءامهادحإ ركذاف :انلق «نيتيآ دبعلاب 0 رفاكلاب نمؤملا هب انلتق امم نأ .سانلا

 « سْفئلاِب سفنلآ نأ آف ْمِيَلَع اََبتكَو ) :هباتك يف كنك هللا لوق :امهادحإ :لاقف

 لاق ؟انيب مك ةاروعلا لهأ ىلع هب مكح هنأ كبك هللا انربخأ امو :تلق تلق «ةيآلا

 الإ زجي مل .ةيآلا ©« سفتلاب سفنلا ) :لاق املف اًنع هخسن دق هنأ نيبي ىتح معن

 :انلق .لّكَقُت نأ ةمرحم ةلوتقملا سفنلا تناك اذإ ؛ سفن ّلكب سفن لك نوكت نأ
 اهيف نأ تمعزف ؛ةماع ةيآلا هذه نإ :كلوق نم رثكأب كيلع جتحن نأ ديرن انسلف

 ماكحألا "” ةعبرألا عيمج تفلاخف .ًاعماج ًاسداس ًامكحو «ةدرفم ماكحأ ةسمخ

 :نيعضوم يف اهُتَعاَمِح سداسلاو سماخلا مكحلاو لوألا مكحلا دعب يتلا

 .ةأرملا لتقي لجرلاو -؟ .دبعلا لتقي ُرحلا يف ١-

 اًموُلطَم َلِيَق نَمَو ) :َكك هللا لاق :ىرخألا ةيآلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ىف فرَسُي ) :هلوقف «ةيآلا © ٍلَثَقْلا ىف فرشُي الق اًمَطلُس ءِيلَوِل اَلَعَج َدَقَ - ه7

 داعيف :هل ليق ءهّلتاق لتقَي نأ هيلولف ءًامولظم لتُق نم ّنأ ىلع ةلالد © ِلَتَقْلَ

 .44١و 157 /ص «9 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 7 70والا  /ص ءال/ج ءمألا )١(

 ددعلا زييمت ىلع لخدت لأ نأل ؛ماكحألا ةعبرأ عيمج :لاقي نأ ةيوحنلا ةيحانلا نم طبضألا (؟)

 )١(. قيلعتلا .0885 ص مدقت ام رظناو .- ملعأ هللاو - 1-٠١ نم درفملا

 ,ة



 هلتقي نمأتسملاو .هديس هلتقي دبعلاو «هوبأ هلتقي نبالا يف هنيعب مالكلا كلذ كيلع

 ...جرخم اذه لك نم يلف :لاق .ملسملا

 :""' (ناعللا) باتك :(اضيأ) مألا
 © سفتلاب سفلا ) :لتقلا يف - ىلاعت هللا - لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اذه ذخأي نأ ًامتح سيل نأ كك هللا نابأف ةيآلا « ٌصاَصِق َحوُرِجْلاَو ) :هلوق ىلإ

 نأ ًامتح نكلو .هل بجو نمل مكاحلا هذخاي نأ ًامتح ّنأ الو هل بجو نم
 .هبلط اذإ هل بجو نمل مكاحلا هذخأي

 :"ارارحألاو ديبعلا نيب صاصقلا :(ًاضيأ) مألا
 سفن يف امهنيب دوق الف .دبعلل لتاقلا ّرحلا ناك اذإ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف هنم اوديقتسي نأ ّرحلا ءايلوألف .هحرج وأ ّرحلا دبعلا لتق اذإو ءاهريغ الو

 نإ هقنع يف شرألا ذخأي وأ ءءاش نإ حارجلا يف هنم ديقتسي نأ ٌرحللو ءسفنلا

 ةداقإ اوكرت امنإ مهأ :اومعز نييندملا نإ :نسحلا نب دمحم لاق .دوقلا عديو ءاش

 لجرلا نم ةأرملا نوديِقُي دقو ءّرحلا سفن نع دبعلا سفن صقنل ءّرحلا نم دبعلا
 .هنم ًاسفن صقنأ يهو

 نم هيلع هب جتحأ الو هل اذه لاق نم فرعأ الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دوق نم انعنم امثإو هب قلعتيف ملع ىلإ هنوبسني نم هل هلوقي نأ الإ «نييندملا
 نأ ؛عابتالا عم هل هانلق يذلا ببسلاو ؛هيف اننيب فالتخا ال ام ءّرحلا نم دبعلا

 ؛مالسإلا ماكحأ ماع يف رمألا صقان دبعلاو ؛مالسإلا ماكحأ يف رمألا لماك ٌرحلا

 «مالسإلاو ةّيرحلا يف رمألا ةلماكف ةأرملا اًمأو ؛... اهنم فّصني اميف دودحلا يفو

 ...ءاوس ءيش لك يف لجرلا ٌدحو اهّدحو

 .ل15١ /ص .5/ج «بلطملا دبع .د / قيقحمت مألا رظناو 2786 /ص م /ج ,مألا 23(

 .ةالو 5" /ص 3/ج «بلطملا دبع د / قيقحت مألا رظناو 7:9 /ص ءال /ج ءمألا قفز
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 سفنلا داقأو هب هلتق اذإ تيأرأ ءًاضعب هضعب ضقني نسحلا نب دمحم لوقو

 «ةَحضوُم يف هنم هّصِقُي ال فيكف ءدبعلا سفنب ٌرحلا نم هلك ندبلا عامج يه يتلا
 مهنيب قرفي نأ دحأل زاج نإف «ىلوأ ضعبلاب ضعبلاف لكلاب لكلا ناك اذإ
 نأ هريغل زاج مث .سفنلا يف هنم هّصقي الو «حارجلا يف هنم هّصِقُي نأ هريغل زاج

 هللا ركذ يذلا عضوملا يف ضعب يف هّصقي الو ءاهضعب يف هّصقيف ؛حارجلا ضعبي

 َحوُرَجْلاَو ) :هلوق ىلإ «ةيآلا ©« سْفَّكلاِب سْفَكلا ) :لاقف ءصاصتقلا يف كك

 .« ٌصصاَصِق
 .ةدايزلا عنمت املإو .دوقلا عنمي ال صقنلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأ :معزي .هنم مظعأو «معن :ليق ءاذه لثم لوقي هيندجوأف :لئاق لاق نإف

 .دلولا ىلع ةوبألا لضفل ؛ هب لتقُي مل هوبأ هلتق ولو .هب لتق هابأ لتق ول ًالجر ول

 هلتق هدبع هلتق ولو «هب هلتقي مل هدبع لتق ول الجر نأ معزيو «ةدحاو امهتمرحو

 .هب لتقي نمأتسملا هلتق ولو .هب لتقي مل ًانماتسم لتق ولو هب

 :''” (كيلامملا نيب صاصقلا) باب :(اضيأ) مألا

 سفْئلأِب َسْفْنلأ نأ / :هباتك يف كبك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هنم عيطُتسا امف ( ٌصاَصِق َحوُرجْلآَو ) :ىلإ عيبرلا أرق ةيآلا « ِنَْعلَآِب تقعْلآَ
 امو «لام الو ةّيد هيف سيلو كك هللا لاق امك صاصقلا الإ هيف سيلف .صاصقلا

 مكح نمف «هلهأ ىلإ ةمّلسملا ةّيدلا نم أطخلا يف هللا ىًّمس ام هيلعف أطخ نم ناك

 .كلذ ريغو .دبعلا سفن يف ةنيبلا هيلعف ءعّدم وهف اذه ريغب

 .175و1171 /ص ؛9/ج «.بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2719 /ص ءال /ج «مألا )١(
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 نمو «لقع ىلإ هفرصي نأ هل نكي مل رح وأ دبع يف صاصقلا هل بجو نمف
 نيب قّرف نمف ؛كولمم الو رح يف وَوَق ىلإ هفرصي نأ هل سيلف لقع هل بجو
 نمو «قطانلا كك هللا باتك نم ناهربلاب هيلع تأايلف ءّرحلا نيبو اذه يف كولمملا

 ...ةفورعملا ةّنسلا

 نيح َكْك هللا نأ كلذو ءاذه ىلع لدي باتكلاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 َحوُوْجْلآَو ) :ىلإ « ٍتيعْلآِب رتل سفك َسَفَلّنأ ) :لاق ةلمج صاصقلا ركذ
 ءانباحصأ ىلع ىلاعت هللا همحر نسحلا نب دمحم اذهب جتحا دقو .ةيآلا 4« ٌصاَصِق

 ملف «ةيآلا هذه يف لخد نمم دبعلا ناك نإ :هل لاقي هنأ كلذو .هيلع ةجح وهو

 ,ةيآلا هذه يف لخاد ريغ ناك نإو ءسفنلاو حورجلا يف صاصقلا نيب هللا قرفي

 .رخآلا نم امهدحأ ْصَقُي ال نيريعبلا ةلزنمب نيدبعلا لعجاف

 :''' (ءاستلاو لاجرلا نيب دوقلا) باب :(ًاضيأ) مألا
 صاصقلا نأ - نسحلا نب دمحم :ىنعي - معز نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؛حارجلا يف لوقي نأ هل يغبني كلذكف «ليبسب لقعلا ىنعم نم سيل سفنلا يف

 يذلا عضوملا اذه يف امهنيب قرفي ملف ءادحاو ًاركذ اهركذ ىلاعتو كرابت هللا نأل

 ( ٌصاَصِق َحوُرِجْلاَو ) :ىلإ « ٍِسْفْنلاي َسْفنلأ ) :هؤانث لج لاقف هيف اهب مكح
 .هلثم ىّمس اميف بجوأ الإ دوقلا نم ًائيش سفنلا يف بجوي ملف «ةيآلا

 :"' (لجرلاو ديلا رسك ف صاصقلا) باب :(ًاضيأ) مألا
 لج لاق ذإ صاصقلا يف َكَك هللا باتك يف لوقعم :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يفو .ءاوس اذهف ؛ءيشب ءيش ةتافإ :وه امنإ «ةيآلا ©« سْفَئلاِب سْفَكلا ) :العو

 .1517و157/ص «9 /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2777 /ص ءال/ج مألا )١(

 .8١1١/ص ./ج «بلطملا دبع 3 / قيقحت مألا رظناو 7“ /ص ءال /ج مألا ()

 اله



 لعف ام لثم حراجلاب لعفي نأ :وه امنإ «ةيآلا 2« ٌصاَصِق َحوُرَجْلاَو ) :هلوق
 ْنسو نيع لثم ؛تافأ يذلا نم تافي ٍءيش يف الإ دحاو نم ْصِقُن الف «حورجم اب

 .تافي امم اذه ريغو ناسلو نذأو

 :"” (ودعلابراصحإلا) باب :(اضيأ) مألا
 ناك نإو صاصتقلا ّنإ :- رواحملل - هل تلقف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لد امو :لاق .صتقي نأ هيلع ًابجاو صاصقلا سيلف ءصاصقلا هل نمل بجي
 نم ىلع بجاوفأ «ةيآلا ( ٌصاَصِق َحوُرَجْلاَو ) :َكْك هللا لاق :تلق ؟كلذ ىلع

 هل :لاق ؟وفعي نأ هل ريخو .صتقي نأ هل حابم وأ .هحرج نمم صتقي نأ حرج
 .صتتقي نأ هل حابمو ءوفعي نأ

 ,"” قرسي لجرلاو ديلا عطقأ ف ءاج ام :(اضيأ) مألا
 ورا ءام

 « ٌصاَصِق َحوُرِجْلاَو ) :َكك هللا لاق :لئاق لاق نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :لوقأو هل صتقملا لاح لثم .هنم صتقملا لاح تناك ام لّوأتأف :لاق «ةيآلا

 ىلع نايتولاو ةّيد هلعجتو كالهتسالا هبشأ اذإ ءرلحاو حرج نم صقت ال تنأ
 عطقلل كلذكف ءًاعضوم صاصقلل ْنأ الإ هيلع ةجحلا ام ,كالهتسالا نيع همئاوق

 .- ملعأ ىلاعتو هناحبس هّللاو - عضوم

 :"” دمعلا لتق ف مكحلا :(اضيأ) مألا

 الب لتقلا يف وفعلا ,حورجملا وأ «ةالولا بحأ ّنإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لام الب لتقلا يف وفعلا تذخأ نيأ نمف :لئاق لاق نإف .مهل كلذف .دّوق الو لام

 .7١1/ص جا «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 215١ /ص 3 /ج ألا )0غ(

 .8 1 /ص ءال /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2177 /ص .”/ج ءمألا (؟)

 .”١و ”١/ص ال /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.1١ /ص .تا/ج .مألا ةرفز

 فت



 ( دل ٌةرافَك َوُهَف يب ج ََقّدَصت نَمَف ) :هؤانث لج هللا لوق نم :ليق ؟دوق الو

 لاق وأ :ةرافك صاصقلا نع وفعلا نأ يف لي هللا لوسر نع ةياورلا نمو «ةيآلا

 هل لتُق نم» :ُكي هللا لوسر لاق امنإف :لئاق لاق نإف .هنع وفعلا يف هب بغري ًائيش

 :هل ليق .ثيدحلا "'« لقعلاف اوّبحأ نإو «دوقلاف اوّبحأ نإ نيكرْيخ نيب هلهأف ليتق

 امهنم دحاو الب وفعلاو «ةّيدلاب وفعلاو لتقلا نم لتاقلا نم نوذخأي اميف وه معن

 نمو» :- هني هللا لوسر :يأ - لاق امك هل كرت وه امنِإ ءلتاقلا نم ذخأب سيل

 الو ؛هكرت هل سيل نأ ءسيل .ثيدحلا "'« هب قحأ وهف مدعم دنع هلام نيع دجو

 .هكرت هلف هذخأ هل ليق ام لكو .هل وه لاقي امْنِإ هل بجوي ءيش كرت

 7 (رفاكلاب نمؤملا لتق #2 فالخلا) باب : :ينزملا رصتخم

 لتقي ملسملا يف سيلف - رواحملل :يأ - هل تلقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 بلطي «هريغ هل يلو الو .هل نبا هعم نمأتسملاب هلتقت مل فيكف «ةّلع نمأتسملا

 يبرح اذه :لاق ؟دوقلا

 اذه ناكو ءهمد مْرَحف ةيزجلا ىطعاف ًايبرح الإ ّيمذلا ناك لهو :تلق
 .؟همد مُرَحف نامألا بلطف ًايبرح

 آمف ْمِهَلَع اَنَبمكَو ) :لاق كك هللا نأل ؛رفاكلاب ملسملا لتقي :مهنم رخآ لاق

 ةاروتلا يف مهيلع بتك هلآ كك هللا انربخأ :هل تلق «ةيآلا ©« ِسْفَكلَاِب َسْفْكلَآ نأ

 ةأرملاو دبعلا لتقي لجرلا تيأرفأ :تلق .معن :لاق ؟ائنيب وه مكحفأ ءمكحلا اذه

 قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءحيحص وهو ءًأقباس ترم يلا تايدلا تايآ يف هجيرخت قبس ثيدحلا )١(

 نإو ءلقعلا هلف اوبحأ نإ » :ظفلب ركذو 27378 /مقرب 01917 /ص 25 /ج «يعفاشلا دنسم

 .« دوقلا مهلف اوبحأ

 )١1١97/5( ملسمو .١475؟/مقرب ضارقتسالا باتك )١76/7( يراخبلا هاور ثيدحلا (؟)

 ١1999(. /؟5؟) مقرب ةاقاسملا باتك

 .؟١7؟4 /ص «.ثيدحلا فالتخا رظناو 557 /ص «ينزملا رصتخم (9)

 ال6



 اهيف تاحارج سفنلا نود اميف هحرج وأ هنيع أقفف :تلق .معن :لاق ؟امهب لتقيأ

 ثيح همكح نأ كبك هللا ربخأف :تلق .امهنم دحاو هنم داقيال :لاق ؟صاصقلا

 ٌرحلا :ةعبرألا ماكحألا هذه تلطعف .ةيآلا ©« سْفْئلاب سفنلا ) :نأ مكح

 «ةيآلا « ٌصاَصِق َسوُرِجْلاَو ) :اهنم رثكأ ًاعماج ًامكحو ةأرملاو ءلجرلاو ءدبعلاو

 سفنلاب سفنلا لتقي هنأ تمعزو ؛حرج يف هنم امهنم دحاو صتقي ال هنأ تمعزف

 اهتقفاو امّنِإ .هيف اهتقفاو امم رثكأ ةيآلا هذه يف فلاخت امف ءامهنم دحاو دحاو لك

 لتقي لجرلا يف ءسفنأ ةثالث يف سفنلاب سفنلا يف تفلاخ مث ءسفنلاب سفنلا يف
 ... ؟!سفنب ًاسفن هذه نم لعجت ملو ,نمأتسملاو .هدبعو «هنبا

 نمؤملا ركذ :ىلاعت هللا تايآ هذه انلق :لئاق لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :تلق .دهاعملا يف كلذ ركذو «ةرافكو هلهأ ىلإ ةملسم ةّيد هيف لعجف ءأطخ لتقُي

 لتقت مل مِلَف :تلق .معن :لاق ؟ةرافكو هلهأ ىلإ ةمّلسم ةّيد هيف نمأتسملا تيأرفأ

 .!؟هلتق املسم هب

 :ةدئاف

 :"'' (سيلفتلا) باب نمو :رهازلا

 هنأ ك# يبلا ىلإ هعفر ًاثيدح (سيلفتلا) باتك يف :هللا همحر يعفاشلا ركذو

 .ثيدحلا '"”« هِنْيَدِب ةقلعم نمؤملا سفن» :لاق

 :عضاوم ةثالث اه ناسنإلا سفن :هللا همحر يرهزألا لاق

 مد ور هم

 .ةيآلا 6 ٌصاَصِق َحوُرَجْلاَو ... سفئلاب سفنلا ) :َكْو هللا لاق ُهْنَدَب :اهدحأ

 ."71/ص يرهزألل /يعفاشلا ظافلا بيرغ يف رهازلا )١(

 نع .يوغبلاو .دمحأو «يماردلاو .هجام نباو «يذمرتلا هاور ؛حيحص وه نيل هدنس ثيدحلا قرد

 يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا « هنع ىضْقُي ىتح » :ةدايز هرخآ يفو ةريره يبأ

 .580 /مقرب 477 /ص ء؟ /ج



 وهو .ةايح هدعب نكت مل ندبلا قراف اذإ يذلا .حوُرلا :سفنلاو :اهيناث

 هحور نأك .ثيدحلا « ...ةنيّدب ةقلعم نمؤملا سفن » :هلوقب ينلا دارأ يذلا

 .هنع ىدؤي ىتح نيّدلا نم هيلع امب بّدعت
 .ناويحلا دسج يف يذلا ملا :سفنلا :اهثلا

 :ناسفن ناسنإ لكل :يرّسلا نب ميهاربإ قاحسإ وبأ لاقو

 هللا اهافوتي .هلقع هليازيف مان اذإ هقرافت ىتلا يهو :زييمتلا سفن :امهدحأ

 .ةيآلا [4؟ :رمزلا] 6 اَهَتْوَم َنيِح سسفنألا قَوَعَي ُهَللآ ) :لاق امك ىلاعت

 ءاهتوقب كرحتو اهب سفنت ناسنإلا مان اذإ ! يتلا ٍيهو :ةايحلا سفن :ىرخألاو

 زييمتلا سفن ىفوت اذإو ٠ ءزييمتلا سفن اهعم ىفوت ةايح لا سفن ىلاعت هللا ىفوت اذإو

 يا سفنأ يثوتو ؛مئانلا سفنأ يفوت نيب قرفل وهو «ةايحلا سفن اهعم ٌفوتي مل

 26 آَوهأ تت ّدَت الو ) : يَ هللا لاق

 ("' تاداهشلاو اياضقلا اذ - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 ةيآلا [غ4 44 :ةدئاملا] ع َءآَوهَأ ٌعبنت نت لَو 4 د هلرق يف :يمفاشلا ٠ لاق
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 بعسل َن ِْيَدَي يَ اَمَل اقَدَصُم ٍقَحْنآِب بتكلاٍكيإ اعلوأَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )0(

 انلَعَج لكِ يقل نم دج مَ مهو ا الا لَو آمي مُهنَي مُكضأق هيلع اًنوْيَهمَو

 أوُقِبَتْسآَف ْمُكدَاَ آم ىف ْمُكَوُلبَيَل نكرلَو ُةَدِحَو ٌهَمَأ ْمُكَلَعَجَل ُهَل ًءآَش َوَلَو جاني ُةَعْرِي مك

 .[14 :ةدئاملا] ( َنوُفلَتَ هيف ْرّْشُك اًمي مُكُدبتيف اًعيِمَج ْمُكُعِحْرَم هللا ىلإ ٍترْيَخْلا

 .177و ١5١ /ص 7 /ج .نآرقلا ماكحأ (؟)
 .مهسفنأ ىلع مهماكحأ مهقيبطت مدعو ءمهحماست :يأ (9)

 .ةخوسنملا مهعئارش وأ :ةيعضو نيناوق نم نوبغري ام :يأ (4)

 ا/هك



 :'' (ةيضقألا) باب :رهازلا

 « جاَهَتِمَو َدَع رش ْمُكَِم اَلَعَج لكل ) :كو هللا لاق :هللا همحر يرهزألا لاق

 خلاسلا عرش :لوقت برعلاو هيلع ةماقتسالاب انرْمُأ ءًاحضاو ًاقيرط :يأ «ةيآلا

 ...هحتفو نيِلْجَرلا نيب قش اذإ «ةحيبذلا باهإ

 عرشي ٍدحأل سيلو «نيدلا هدابعل عراشلا وه ىلاعت هللاو «ةنابإلا :وه عرشلاف

 . هللا عرش وه ىنلا عرتش إف «ىلاعت هلل مأب أين : عرشي نأ الإ هنم سيل ام هيف

 6( اًجاَهَنِمَو ٌةَعّرْش مكن العجل ) :َكْبك هللا لوق يف ةغللا لهأ ضعب لاق

 همظعم :جاهنملاو «قيرطلا ءادتبا :ةَعْرشلاف «ةيآلا

 َمهَءآَوَهَأ َعَِتَت اَلَو هلأ لزنَأ ام د مُبَكْيَب مُكحأ ِنَأَو ٠) : ْنََو هللا لاق

 "7 ( كلوُنْفَي نأ ههَرَذَحَأَو

 7 ةمذلا لهأ نيب مكحلا :مألا

 لَزنأ آَمِب مُبَتيَب مُكحأ نأَو ) :ىلاعتو كرابت هلوقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :- ملعأ ىلاعت هّللاو - ينعي «ةيآلا 6 كلوُئَتْفَي نأ َمُهَرَّذَحَآَو مُهَء آَوهأ ْعبت ّدت اَلَو هلل

 ريغ ًامكاح ىتأ نمم :نوكي نأ هبشي اذهو .مهاضر ريغب كمكح نع اولوت نإ

 اينز لجرو ةأرما يف © هللا لوسر ىلإ اومكاح نيذلاو .مكحلا ىلع روهقم

000( 00 

 ُنِإَو لي ديري 0 نإَف ا لوم ضخَب نع كلو

 .[44 :ةدئاملا] © َنوُقِسَفَل سائل َنِّم اريك

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءالا/ / ص 2, /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 351٠١ / ص «4 /ج «مألا قفرفز

 .اهب ةطبترم يهف اهسفن ةروسلا نم 49 /ةيآلا ريسفت رظناو ,5 "٠ /ص .ه /ج .بلطملا

 ابها



 8 هللا لوسر مكح نوكي الأ اوجرو ءمْجَّرلا ةاروتلا يف ناكو .نوعداوم

 .ك# هللا لوسر امهمجرف ءامهب اوؤاجف ءمجرلا

 ىلع همكح نيعداوملا ىلع مكحي نأ مامإلا ىلع مث :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 هل نأ يف ءاوسو «مهبراح همكحب مهاضر دعب اوعنتما نإف هوؤاج اذإ .نيملسملا

 هنم باصملا نأل ؛ مهنيب اميف ًادح وأ هللا ّدح اوباصأ اذإ نيعداوملا يف رايخلا

 .مكحلا هيلع يرجي نأب رقي مو .ملسي ملّدحلا

 )١( تاكرشملا ةدع :(اضيأ) مألا

 آمي مُبَتْيَب مكحآ نأ أَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لوقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ( َكِيَلِإ هلآ َلَرنَأ آَم ٍضَْعَب ْنَع كلوُئِْفَي نأ ْمُهَرَدَحََو َمُهَءآَوْهَأ َعِتَت اََو هلا لَن

 الو «هيلإ هللا لزنأ امب الإ مكحي الأ هرمأف .مهليبس لمتحي :مهءاوهأو :لاق «ةيآلا

 .ك# هيبن ىلع لزنملا هللا مكحب الإ مكحي نأ ملسمل لحي

 (" باتكلا لهأ نيب مكحلا :(اضيأ) مألا

 خوسنم '' رايخلا نأ معزن انإف - هل رواحملا - لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :“" ةيآلا أرقاف :هل تلق .ةيآلا 4 هلآ َلَرنَأ آَمِب مُبَعْيَب مُكَحَأ نأَو ) :كك هللا لوقل

 ةروس نم 47 /ةيآلا ريسفتو 21794و178/ص 7 /ج «مألا رظناو 2747 /ص فرج ءمألا )١(

 مألا رظناو ال غ والا" / ص 23 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «ةيآلا هذه ريسفتب ةقلعتم يهف ةدئاملا

 اهسفن ةروسلا نم 47 /ةيآلا ريسفت رظناو 0١194. /ص 5 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت

 /قيقحن مألا رظناو ءال"والد /ص 3/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .1”و1:؟7 /ص ءال /ج مألا قفز

 اهسفن ةروسلا نم 47 /ةيآلا ريسفت رظناو ٠١« و1١١ /ص 8 /ج ؛بلطملا دبع .د

 مُكَحآَف َكوُءآَج نَِف ) :ةدئاملا ةروس نم 47 /ةيآلا يف دراولا باتكلا لهأ نيب مكحلا يف :يأ (0)

 .( ْمِهَنَع نطرغأ ْوَأ مُتْيَب
 .ةيآلا ةمتت :يأ (:)

 الهم



 نإ كيل أ لَردأ آم ضْمَب ْنَع كلوكِيفَي نأ ْمُهَرَدَحَأَو مُهَءآَوْهَأ عمت الو )
 .ةيآلا 6 َمَلْعَأَف اَوُلَوَت

 مكحا نأو :لوقي هّملع ىضرأ نم تعمسف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ,ةيآلا (« َمِهَّنَع نضرغأ ْوَأ مُبَتْيَب مُكَحَأَف ) :هلوق ىنعم ىلع تمكح نإ مهنيب

 نإ مهنأ ىلع ةلالد «ةيآلا © ْاَوَلَوَت نإَف ) :هلوق يفو «"”ةلمج هذهو «ةرّسفم كلتف

 هنم ًامازلإ « مُبتيَب مُكْحآ نو ) :هلوق ناك ولو ؛مهنيب مكحلا هيلع نكي مل اولوت
 مل ام امأف «نايتإلا دعب اوّلوت امْنِإ مّهنأل ءنيّلوتم مكحلا مهمزلا .مهنيب مكحلل

 «مهنيب مكحي مل نومكاحتي اوتأي مل اذإ نوملسملاو مهو ءاولوت مهل لاقي الف ءاوتأي
 ناك نإو ؛مهيلع رّيغيف مهيلع مرحي امم ؛هيلع اوماقأ ام نيملسملا نم دقفتي هنآ الإ

 .نيملسملا ىنعم يف «ةيآلا © مُبََيَب مُكَحَآ ِنَأَو ) :كك هللا لوقب اولخد ةمذلا لهأ

 ناجوز هنع ىلوت نإو .مهيلع مرحي ام هيلع اوماقأ ام مهنم دقفتي نأ يلاولل ىغبنا

 ايلوت ول نيملسملا نم نيجوز دري امك ءامهنيب قّرفي ىتح ءامهدر مارح ىلع

 .امهنيب قّرفي ىتح مارح ىلع امهو «هنع

 و هللا لوسر نأ ءانباحصأ لاق ام ىلع ةلالدلاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 كلذكو ءاوناك نميلابو ءىّرَقلا يداوو ءكَدَقو «ربيخمو .دوهي اهبو ةنيدملاب ماقأ
 ماشلاب اوناكو ءمهالجأ ىتح .د رمع ةفالخ نم ًاردصو ه5 ركب يبا نامز يف

 ملو مهنع هلا يضر يلعو نامثعو باطخلا نب رمع ةيالو نميلاو قارعلاو

 همكحب ايضارت نيعداوم نييدوهي هّمْجَر الإ ,مكحب مهيف 8 هللا لوسرل عمسي
 .نيعمجأ مهنع هللا يضر «يلع الو «نامثع الو ءرمع الو ءركب يبأل الو ؛مهنيب

 ىنعمي اهنأ وأ .- ملعأ هللاو - ةحضوم ةلمج هذهو :نوكت نأ حجرألا لعلو تدرو اذكه )١(

 .ةرسفم ىلوألا نأل ,ةلمحم

 ,"ذ61ً



 :"' (ةيضقألا #) باب :(اضيأ) مألا

 مُجَتَيَب مُكحآ أَو ) :- ىلاعتو كرابت هللا - لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا َلَنأ آم ِضْعَب ْنَع كل كلوُمتْفَي نأ َمُهْرَّذَحَآَو َمُهَءآَوهَأ ْعَّتَت الو ُهَلأ لّزنَأ آم

 اذإ سانلاو .هلبق نم ىلعو هيلع ًاضرف نأ لي هيبن هللا ملعاف «ةيآلا © َكيَِ

 .لدعلاب اومكحي نأ ءاومكح

 نيب مكحلاب هرمأ نيح كي هيبنل كبك هللا لاق ءلزنملا مكح عابتا :لدعلاو

 .ةيآلا © ُهّلآ َلّرنأ آَمِب مَُعْيَب مُكْحَأ نأو ) :باتكلا لهأ
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 :" (دودحلا) باب :(اضيأ) مألا

 6 ُهّلأ لَرنَأ آب هَكَيَب مُبَنْيَي مكحَأ نأ ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مكح ْنأل ؛ نيملسملا مكحب الإ ايندلا نم ءيش يف مهنيب مكحي نأ زوجي الو «ةيآلا

 .فلتخي ال دحاو هللا

 :"” (ناسحتسالا لاطبإ) باتك :(اضيأ) مألا

 عابتا نم ضرف امب كي هيبن - هناحبس - هللا معا :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :لاقو «ةيآلا [4" :فرعزلا] ©« كلِ وأ ىذّلاِب َكِسْمَتْسَأَف ) :لاقف هباتك

 .ةيآلا 2ه ءآَوَهَأ عب لَو ُهّللأ لّزْنَأ ١ مي مُيََيَب مكخأ ِنَأَو )

 /يعفاشلا بقانم رظناو 2175١ /ص «؟ /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو .47 /ص ءال/ج ىمألا )١(

 (09١5و8١7/ص «48/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء"الا /ص ١ /ج «يقهيبلل

 اهسفن ةروسلا نم 47 /ةيآلا ريسفت رظناو

 .589/ص «8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء177" /ص ءال/ج ألا (0)

 .017 /ص «9/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 154 /ص ءل/ج مألا ©

 الك



 :" (ناسحتسالا لاطبإ) باتك :(اضيأ) مألا

 لإ وأ آم عي ) :ة هيب كت هلل لاق :لبق :هللا هحر يعفاشلا لاق
 او ُهَّلأ لّزْنَأ آَمِب مُجَتَيَب كا نأ أَو ) :لاقو «ةيآلا ٠05[ :ماعنألا] ©« كلَبَر نِم

 .ةيآلا « َمُهَءآَوْهَأ ْعِبَتت

 روف امُكُح لآني ُنَسَحُأ نمو نوُعبَيِةَمِِهَجْلآ مكُحَفأ ) : 3 هللا لاق
 [5. :ةدئاملا] ''' © َنوُنِقوُي

 "” دمعلا لتق ف مكحلا :مألا

 ىلإ هلتاق زواجي «لتق اذإ برعلا نم فيرشلا ناكو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ددعب الإ اوضري مل امبرو ءاهدحأ هلتق يتلا ةليبقلا فارشأ نم «هلتقي مل نم
 نب ريهز هوبأ مهيلع عمجف *' ريهز نب سأش ''' يِنَع ضعب لتقف .مهنولتقي
 ىدحإ :لاقف سأش لْثق يف لس ؛مهنع بدن نم ضعب وأ .هل اولاقف .ةميذج

 يئادر نوؤلمت وأ ءأسأش يل نويحت :لاق .يه امو :اولاق ءاهريغ ينينغي ال ثالث

 تذخأ ينأ ىرأ ال مث ءاهلتقأف اهرسأب ًايِنَع :يلإ نوعفدت وأ ءءامسلا موجن نم

 "ا /ص .١/ج .نآرقلا ماكحأ رظناو «.«ناسحتسالا لاطبإ) :باب 598 /ص ءال/ج «مألا )١(

 .58 /ص «9 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (؟)

 نتملاب) ١77و779/ص ء١/ج .نآرقلا ماكحأ يف درو ام عيمج رظناو .8/ص .5/ج ألا 5

 57و77 /ص ءال /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .«شماهلاو

 .يونغلا لشألا نب حاير :هل لاقي يِنَع (5)

 .يسبعلا ريهز نب سأش :هنأ 559 /ص ء١/ج نآرقلا ماكحا ةدايز يف ءريهز نب سأش (5)

 الكا



 نبا اوباصأف «""” مهضعب مهزتعاو «ًاليوط ًارهد اولتتقاف ؛لئاو بيلك لتقو

 نع اوفكو ؛بيلكب ريجبف «يلزع متفرع دق :لاقف .مهاتأف ءريجم :هل لاقي هل

 .ًالزتعم ناكو «مهلتاقف 2" بيلك لعن عْسِشي ريجب :اولاقف .برحلا

 هب نومكحي اوناك ام .هريغو كلذ يف لزن هنإ :لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلاعتو كرابت هللا مكحو ءاذه دعب هلك هيكحأ يذلا مكحلا اذه ةيلهاجلا يف

 ةَِاهَجْلأ مكُحََأ ) ؛عيضولاو مهنم فيرشلا ؛هدابع نيب مكحلا يف ىوسف لدعلاب
 6ع
 و ده # هر -

 .ةيآلا « َنوُنِقوُيِمَوَقَل امكُح هلأ َنِم ُنَسْحُأ ْنَمَو َنوُعْبَي

 39 هَ َ كم 7 007 8

 "' ( مِهّنِم دهنإف َمُكَدِم مُهَوَتَي نَمَو ) : 5 هللا لاق

 :“'” برعلا ىراصت حئابذ :مألا

 نع ءرانيد نب هللا دبع نع .دمحم نب ميهاربإ انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام » :لاق باطخلا نب رمع نأ ,ةجلفلا دعس نبا وأ ءرمع ىلوم ةجلفل هلا دعس

 ىتح مهكراتب انأ امو ءمهحئابذ انل لحت امو ءباتك لهأب برعلا ىراصن
 .ثيدحلا *”« مهقانعأ برضأ وأ ءاوملسي

 ةقان ال» :لوق بسني هيلإو «ةماعنتلا بحاص يركبلا دابع نب ثراحلا :وهو ءمهضعب مهزتعا )١(

 .«لمج الو اهيف يل

 .عسش :ةدام 48١ /ص طيسولا مجعملا رظنا .مدقلا عباصأب لعنلا كسمي ريس :عسشلا (؟)

 هآَيِلوأ مجّصْعَي ءآَيِلَوَأ ئَرَصَملَاَو دوبي اوُدِخكَت ال اوثما# َنيِذلأ نأتي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 0١[. :ةالا ( َنييِلَطلآ مْوقْلآ ىوهَي ا هَلآ نِإ مهتم نق مكي مُهَوعَي نمو ضم

 ريس ىلع ريسلا باتك نم) 45١ /ص دنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 2777 /ص تلج ألا (5)

 ٠ /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .08/ص 75 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «(يدقاولا

 .50060و١5 : /ص

 وأ «حلفلا دعس نع :وه ةجلفلا دعس مسا يف حيحصلاو ءأدج فيعض هدانسإ ثيدحلا (4)

 دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءأادج فيعض دمحم نب ميهاربإ ثيدحلا دانسإ يفو «ةحلفلا

 .11١1و 115 /مقرب الا” اال /ص 2١ /ج .«يعفاشلا
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 مل مهئإف هبلقت يب ىراصت مئابق او اولكأت الد :لاق اق هنأ يي يلع نع قليب

 .ثيدحلا '''« رمخلا برشب الإ مهنيد نم اوكسمتي

 ؛نيدلا عضوم نوطبضي ال مهلآ ىلإ ابهذ امهئاك :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم ال فوتوأ نيذلا :مه باتكلا لهأ نأ لإ اوبهذو .حئابذلا فيك نولقعيف

 ىنعملا اذهب برعلا ىراصن حئابذ لحت ال :لوقن اذهبو ءنآرقلا لوزن دعب هب ناد
 .- ملعأ هللاو -

 مهحئابذ لحأ هلأ امهنع هلل ي م سابع نب نع 0 ىور دقو

 نم ؛مهديص يف لوقلا اذهو ؛مهمكح ريغ ىلع : .اهانعمف ( كي مكي نمو )

كذ كردت نأب الإ هديص لحي مل هتحيبذ لحت مل نمو .هديص لكأ هتحيبذ تلكأ
 .هثا

 (” برعلا ىراصت :(اضيأ) مألا

 هللا يضر سابع نبا ثيدح نم ىورُي يذلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نبا هيف هينربخأ .ةمركع ثيدح نم وه امنإ ؛مهحئابذ لالحإ يف امهنع

 سابع نبا نع ؛ةمركع نع «يمليدلا روث نع «ىيحب يبأ نباو «يدرواردلا

 71/7وا"/1 /ص 25 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص فوقوم ثيدحلا )١(

 .51الو 514 /مقرب

 دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص وهو ءنّيل هدانسإ يذلا ةمركع ثيدح ىلإ ةراشإ (؟)

 514 /مقرب 01/4 /ص .'” /ج «يعفاشلا

 .د /قيقحت مألا رظناو 45١0« /ص دنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 328١ /ص 4 /ج .مألا (7)

 597و١759 /ص 4 /ج «بلطملا دبع



 :وه ''' ًابكح ًالوق لاقف ,برعلا ىراصن حئابذ نع لئس هنأ امهنع هللا يضر

 نع تكس انبحاص نكلو «ةيآلا « َمِّبِم مّدنَِف مكي مُهَوَعَي نَمَو ) :التو اهنالحإ

 .- ملعأ هللاو - "' امهنع هللا يضر سابع نبا قلي مل روثو ؛ةمركع مسا

 :"" (مهنيد ةمذلا لهأ ليدبت) باب :ينزملا رصتخم

 :هللا همحر ينزملا لاق

 ديصلا باتك يف لاقو ءحاكنلا باتك يف :هللا همحر يعفاشلا مامإلا لاق دق

 لاقو .هبشأ يدنع اذهو .لالح وهف هلهأ حاكن لحي نيدب تلدب اذإ :حئابذلاو

 .ةيآلا ( مَنِ منَ َمُكنَي مُهَوَعَي نَمَو ) :امهنع هللا يضر سابع نبا

 ناقرفلا لوزن لبق باتكلا لهأ نيد مهنم ناد نمف :هّللا همحر ينزملا لاق

 .قيفوتلا هللابو ءسايقلا يف يدنع ءاوس هدعبو

 :'*” داهجلا هيلع بجي ال نميف لصف :نآرقلا ماكحأ

 «ليئارسإ ينب نم ةرماسلاو نوئباصلا ناك نإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نإو ءمهحئابذ تلكأو ءمهؤاسن ْتَحِكت :ىراصنلاو دوهيلا نيد اونادو

 .مهنيب نوفلتخي دق عورف مهنأل ؛ مهنيد نم عرف يف مهوفلاخ
 .مهؤاسن حكت ملو .مهحئابذ لكؤث مل :ةنونيدلا لصأ يف مهوفلاخ نإو

 )١( /ص ءطيحملا سوماقلا ءأكح :ةدام رظنا «هيف كشي ملو هسفن يف رمألا مكحا» :ًايكح 4
 «طيسولا مجعملاو ص/١1894.

 ءافش رظنا ؛ةمركع قيرط نم هريسفت يف يربطلا هاور دقف حيحص وهو نيل هدانسإ ثيدحلا (؟)

 .518 /مقرب ءا/ ولالا" /ص .'” /ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا

 758٠. /ص «ينزملا رصتخم (*)

 .58/ص «؟ /ج نآرقلا ماكحأ (:)

 ,أ3



 07 6 اعل ره اَهوُدَحعَأ ةؤَلّصلآ ]إ مكي ٌداَن اَذِإَو ) : كك هللا لاق

 :"' (ناذألا عامج) باب :مألا

 ةزَلّصلا ىلإ مُثْيَداَت اَذِإَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ٍةَعُمْجْلأ ِمْوَي نم ةوَلّصلل كووُت اَذِإ ) :لاقو .ةيآلا ( اّيِعَلَو اًوُرِه اَهوُدَحْنأ
 موي ركذو «ةالصلل ناذألا َكْبك هللا ركذف «ةيآلا [94 :ةعمجلا] 4 هَل ركذ ْلِإ أَوَعْسأَف

 رسو ءأعم نيتيآلاب ةبوتكملا دارأ هنأ .- ملعأ ىلاعت هللاو - ًانيب ناكف «ةعمجلا
 ريغل ناذألاب رمأ هنأ .هتملع دحأ هنع ظفحي ملو ؛تابوتكملل ناذألا ن# هللا لوسر
 نذؤملا نيديعلا يف رمأي ناك هنأ - كو - هنع يرهزلا ظفح لب «ةبوتكم ةالص

 ةماقإ ال كلذكو «ةبوتكمل الإ ناذأ الو :لوقيف

 © ةعامجلا ةالص :(اضيأ) مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 همسا ىلاعتو كرابت هللا ركذ :لاق يلطملا سيردإ دمحم يعفاشلا انريخأ

 «ةيآلا 6 اّبِعْلَو اوُرِه ؛ه اَهوُدَحغَأ ةلّصلا ىلإ ٌمُتيَداَت اًذِإَو ) :َبك لاقف ةالصلاب ناذألا

 ءةيآلا 4 هلآ ركذ ىلإ اَوُعْسَأَف ِةَعُمِجْلا ِمْوَي نِم ةولّصلل كوت اَذِإ ) :لاقو
 ناذألا 8 هللا لوسر نسو «ةعمجلا نايتإ - ملعأ هللاو - كيك هللا بجوأف

 )١( وق رهاب كلل "ولو اره اًهوُدْحتأ ةوَلّصلا ىلإ ْمُتْيَداك اًذإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا 4
 .[ه8 :ةدئاملا] © َنوُلَقَعَي

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو .088/ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .47 /ص كج «مألا ()
 .١18/ص 3 /ج .بلطملا

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 045 /ص .١/ج .نآرقلا ماكحأ رظناو .167 /ص كج مألا (*)
 .740 /ص 7 /ج «بلطملا
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 ريغ يف ةعامجلا ةالص نايتإ بجوأ نوكي نأ لمتحاف «تابوتكملا تاولصلل

 .اهتقول ىلصُتل ءاهب نذأ نوكي نأ :لمتحاو
 ٌلَعْفَت ْرّل نِإَو َكلْيَر نِم كلَيَلِإ لزنأ آم ْغِليْلوُسَولآ ايأَتَي ) : يف هللا لاق رع هع 8 هس ارإ سر ””روا ويرص 2

 (” ( ساَكلَآَنِم كلُمِصَعَيُهَلآَو مُهَتَلاَسِر َتْغْلَب دّلَب اَمَق

 ("' سانلا ىلع مث 48 يبنلا ىلع ضرفلاو ليزنتلا أدتبم :مألا
 نأب كك هللا نع مالسلا هيلع ليربج هاتأ :لاقي مث :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ٍفاخو «هيلع كلذ رّبكف هدب ناميإلا ىلإ مهوعديو هيلع ىحولا لوزن مهملعي

 كلير نِم كليك لزنأ آم مِنَ لوُسّرلأ أَ ) :هيلع لزنف «لوانتُي نأو «بيذكتلا

 :لاقف «ةيآلا ©« سائل َنِم كلُمِصْعَي ُهّنآَو 'رهَتَلاَسِر َتْقَلَب اَمَق َلَعْفَت ْرَّل نإ

 .هب تْرِمُأ ام ."'...كيلإ لزنأ ام ؛غّلبت نيح كولتقي نأ مهلتق نم كمصعي

 نا هيلإ أ معينا هلوصر ىلع هضوف نم قلخت هل نابأ ام) باب: :ةلاسرلا

 َنِإَو 0 كلبلإ لن آم َْْب لوُسولا أَي ) :لاقف «هقلخ نم هاي هتمصع

 .ةيآلا ©« سائلآ َنِم كلُمِصَعَي ُهَّلنآَو ُهَتَلاَسِر َتْقَلَب اَمَق َلَعْفت ْرْل

 َتْقلَي ام َلعْفَت ل إو َكْيَر نم كلإ نأ 1م ْمَِي ُلوُسّرل ايي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)
 .[17 :ةدئامل] « َنيرِفَكْل ْمْرَقْلآ ىِدَيي اله ّنِإ سائلا ني كلُمِصَحَ ُهَهآَو ُهَئَلاَسِ

 دبع .د /قيقحت مآلا رظناو 6١ /ص ١ /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو 215١ /ص «؛/ج .مألا (؟)
 777 /ص 0 /ج «بلطملا

 تركذ دقو (هب َرِمْأ ام خُلبف) ةفاضإب 8/ص ١ /ج .نآرقلا ماكحأ يفو مألا يف تدرو اذكه ()
 وأ خاسنلا ىلإ نآرقلا ماكحأ يشاوح بتاك اهطقس ازع دقو ؛ةطوطخملا مألا خسن ضعب يف
 ناكم طاقن ثالث تعضو 71 .ةلمحلا موهفم ميقتسي ىتح ةديج ةفاضإلا هذهو «ةعبطملا

 .- ملعأ هللاو - هب ترِمأ ام :نوكت نأ وأ ؛هيلإ ةراشإلل طقسلا
 .425/ص 2746 /ةرقفلا ةلاسرلا (؟)

 الكك



 مك ُذِخاَؤُي كلَ َمُكِسَمْيَأ ىف وغلل وفلل يأ كحال )ل : كَم هللا لاق

 2” « َنيكلَسَم ِةَّرَشَع ُماَعْطِإ اهكبَرفَكف مَ آلآ ُمُتدَقَع ام

 :'"” هضقنو دهعلاو رذنلاب ءافولا عامج :مألا

 ل ) :ناميألا يف ىلاعتو كرابت هللا لاقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 َرهُئَرفكَف ميلا ُُيدّقَع امي مُكُدِخاَوُي نكيلو ْمُكِسَمْيَأ ىف وللا هلا ْمُكْذِخاَؤُي لعل هذ

 ىأرف نيمبي ىلع فلح نم » : هللا لوسرلا لاقو «ةيآلا © َنيكَسَم ِةَرّسشَع ُماَعظِإ

 .ثيدحلا "'« هنيمب نع رفكيلو ريخ وه يذلا تايلف ءاهنم ًاريخ اهريغ
 نأو ءاهنم ًاريخ اهريغ ىأر اذإ نيميلاب يفي ال نأ ءَدَبَك هللا ةعاط نأ ملعأف

 دقع لكب ىفوي امنإ هنأ ىلع لدي اذه لكو «ةرافكلا نم َكْبَك هللا ضرف امب رفكي

 هلل هيف ام امأف .هيف كني هلل ةيصعم ال ًاحابم ناك .كرشم وأ ءملسمل دهعو ءرذن
 .هدقعي نأ مامإلل يغبني الو ءىضم اذإ هضقن يف ىلاعتو كرابت هللا ةعاطف «ةيصعم

 نيميلاوغل :(اضيأ) مألا 0

 نإو ءاهيف ةرافك ال ىتلا نيميلا نإ لوقن اًنِإف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلل ليق

 .هبحاص هيف رذعي :هجو :نيهجو اهلل نأ الإ .ةدحاو نيمي اهنإ ءاهبحاص اهيف ثْنَح

 مدَقَع اَمي مُكُدِحاَوُي نكلو َُكمَيُ ىف وفلل هلأ ْمكْدِحاَوُي ال ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 نَمَف ويقر ُريرَك وأ رُهََوسِكْوَأ مكيلَهأ َنوُمِعَطُت ام ٍطَسْوَأ ْنِم َنيكِدَسَم ِةَرَكَع ُماَعْطِإ هُهُتَرْفَكَف نميألا

 ْمُكل هلأ نيب َكِلدَك مكَسميَأ اَوُطَفْحَآَو َدْبفَلَح اَذإ َمُكِيَمْيأ رف كِل مالت مين ْدَججَرْل

 .اهك :ةدئامل] « َنوُركْفَن ٌْكَلَعَل محيا

 .:١1/ص 0 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.1860 /ص «4 /ج «مألا مز

 :نيخيشلا دنع هيلع قفتم - انه هب دهشتسا هنأ مغر دنسملا يف يعفاشلا هركذي لو - حيحص ثيدحلا ةرفإ

 .60١و ١55 /ص «8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .571 /ص ءال/ج مألا (8)

 الكا



 نأ :وهو .بذك الو .مثإ ىلع اهيف دقعي مل هنأل ؛ مثإ اهيف هيلع نوكي الآ هل ىجريو

 كلذف هملع غلبمو .هدهج كلذ ناك اذإف .نكي ملو ناك دقل رمألا ىلع هللاب فلحي

 وفلل ُهَلأ ْمُكُدِخاَوُي ال ) :لاقو دابعلا نع ةنوؤملا هيف ىلاعت هللا عضو يذلا وغللا

 .ةيآلا « َنَمَيألآ ُمُتدَقَع امي مُكَُدِخاَوُي نكلَو َمُكِيمَيَأ ف

 ءابذاك هللاب نيميلاب ًافافختسا «بذكلل ًادماع فلح نإ هلأ :يناثلا هجولاو

 مظعأ .ءكلذ نم ضرعي يذلا ّنأل ؛ ةرافك هيف تسيل يذلا يناثلا هجولا اذهف

 .ريخ نم تعطتسا امب هللا ىلإ بْرقت هل لاقيل هّنِإو «ةرافك هيف نوكي نأ نم

 :لاق ءاطع نع .«جيرج نباو «رانيد نب ورمع انثدح :لاق نايفس انربخأ

 .(رييث) يف ةفكتعم يهو اهنع هللا يضر ةشئاع ىلإ ريمع نب ديبعو انأ تبهذ

 تلاق «ةيآلا « ْمكِيَمَيأ وقلب هلأ مكدِخاَوُي ال ) :َكك هللا لوق نع اهانلأسف

 .ثيدحلا '''« هللاو ىلبو «هللاو ال»» :وه

 اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع تلاق امك نيميلا وغلو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ملعأ ىلاعت هللاو -

 :''' (نيميلا وغل 4 اهنع هللا يضر ةشئاع فالخ # ءاج ام) باب :(ًاضيأ) مألا

 بهذن يذلا اّمأ - ملعأ هللا - لاق ؟نيميلا وغل ام :يعفاشلل "”تلقف

 .اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق ام :وهف ؛هيلإ

 ؛يربطلاو .ريسفتلا يف يراخبلا هاور ,حيحص ءاهنع هللا يضر ةشئاع ىلع فوقوم ثيدحلا 20(

 يعلا ءافش رظنا .-- ملعأ هللاو - فقولا يطفرادلا ححص دقو نابج نباو ءدواد وبأو

 11564 /مقرب 21147 /ص 37 /ج «يعفاشلا مامإلا دنسم قيقحتب

 مألا رظناو «(نيميلا وغل باب) 5540 /ص «ينزملا رصتخم رظنا 2.547 /ص ءال/ج «مألا (0)

 صنلا يف ضارتعالا يطرش نيب درو امو 7794و7178/ص 8 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت

 .ةعبطلا هذه ةدايز نم وهف

 .هللا امهمحر يعفاشلا لأسي ناميلس نب عيبرلا ةرفإ
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 نع «هيبأ نع .ةورع نب ماشه نع .كلام انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ىلبو «هللاو ال :ناسنإلا لوق نيميلا وغل) :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع
 .ثيدحلا ."'' (هللاو

 - امنإ - :- ملعأ هللا - لاق ؟تلق اميف ةجحلا امو :هّللا همحر يعفاشلل تلقف
 .أطخلا :نوكي وغللا عامجو .- هيف - هيلع دوقعملا ريغ مالكلا :برعلا ناسل يف وغللا

 ىلع ناسنإلا فلح وغللا نأ متمعزو هومتفلاخف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .هفالخ ىلع دجوي مث ؛هيلع فلح امك هنأ نقيتسي ءيشلا

 ءاهدصقي نيميلا يف تابثإلا وه اذه ءوغللا دض اذهو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 آل ) :ىلاعتو كرابت هللا لوقل - تبثتلا - ببسلا هعنمي هلعفي ال - هيلع - فلحي
 يلع ناميآلا دقع هب متدّقع ام :متدّقع ام «ةيآلا ( ْمُكِيَمْيَأ ىف وفللآب ُهللا مُكٌدِحاَؤُي
 هللا يضر ةشئاع هيلإ تبهذ ام هلامتحا عنم ام هيلإ متبهذ ام ناسللا لمتحا ولو
 .هقفلاب اهمْلِع عم .مكنم ناسللاب ملعأ اهئأل ؛ مكنم عبتت نأ ىلوأ تناكو ءاهنع

 , (ماعطلاو مايصلا لدع  فالخلا) باب :(اضيأ) مألا
 ةرَشَع ُماَعَطِإ َدهتَرْفَكَف ) :ك5ْ هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق يأ - تلقو

 .معن :- رواحما :يأ - لاق نيكاسم ةرشع ماعطإ ناكم ةبقرلا لعجف «ةيآلا 6 َنيكِدَسَم

 ,"” ماحلاو ةبئاسلاو ةليصولاو ةريحبلا :(اضيأ) مألا
 نم َنيِكدَسَم ِةَرشَع ُماَعِْإ َهَرفَكَف ) :فلاحلا يف لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 كرابت همكح ناكو .ةيآلا © ِوَبَقَر ٌريرَخ وأ مُهتَوْسك وأ ْمُكيِلهَأ َنوُمِعَظُت ام ِطَسْوُ
 :نيينعمب مهكلم نم مهنوجرخي مهلأ .نييمدآلا نم نويمدآلا هكلم اميف ىلاعتو

 .ةقباسلا ةرقفلاب هدورو نيح ًافنآ ثيدحلا جيرخت قبس )000

 .1الا/ /ص 2” /ج «بلطملا دبع .د / قيقحن مألا رظناو 214م /ص 2 /ج ألا )0

 .١45/ص ءال /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 184 /ص .” /ج «مألا قفرفز
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 يمدآ مهكلمي الو .أزئاج أرب َكْبَك هلل ةعاط قتعلاب مهنع كلملا كَف :امهدحأ

 .هلعب

 امك ؛مهيلع كلملا هل تبثيو .هلثم يمدآ ىلإ مهكلام مهجرخي نأ :رخآلاو

 هيلإ مهريص هجو ّيأب لوألا كلاملل تبثي

 :( بتاكملا هب قتعُي ام :(اضيأ) مألا

 امثإ دبعلا قتع نأ هباتك يف - َِنَك هللا - نابأو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ام ٍطَسْوُأ ْنِم َنيكَسَم ةَرَّشَع ْماَعْطِإ رهتَرفكَف ) :لاقف هاّيإ هديس قاتعإب نوكي

 نأ دك هللا باتك يف أنيب ناكف «ةيآلا ( َِبََر ريحت ْوَأ ُْهُتَوْسِك ْوَأ حُكيِلهَأ َنوُمِعْطُ

 .رح تنأ :كولمملل لوقي نأب :وه امنِإ اهقتع نأو ءاهقاتعإ :اهريرحت

 ("' ةرافكلا # ماعطإلا باب :ينزملارصتخم

 معطُي ىتح هْزْجَي لل ًادحاو اسكو ةعست معطأ ولو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « ْرُهَّتَوْسِكْوَأ ) :كك هللا لاق امك ًةرشع

 :"' (ناسحتسالا) باب :ةلاسرلا

 .هتيانج نم لجرلا ُمَرْعَي يذلا امو :لئاق لاق نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءاتيإو «ةأرملل رهملا بوجو نع) تايآ ةدع ركذو - ؟أطخلا ريغ همزل امو

 -_ 0 ءانثأ ديصلا لتق ةرافكو .راهظلا ةرافكو .راصحإلا يدهو «ةاكزلا
 7 سر

 ةَرَدَع ٌُماَعْطِإ َدهَتَرفَكَف ) :- ةدقعنملا نيميلا ةرافك يف ىلاعت هللا - لاقو ركذ مث

 )١( /ص «4/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «47/ص فلج ألا 776.

 «ينزملا رصتخم قفز ص/59١؟.

 /ةرقفلا ةلاسرلا فرفإ ٠* ,1575-1551/ص .اهلبق امو 659-661١.
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 َدَج مل نَمَه ٍوَبََر ير ْوَأ ْرُهْتَوْسِك ْوَأ مُكيِلهَأ َنوُمَِطُت اَم ٍطَسْوَأ ْنِم َنيكدَسَم
 .ةيآلا «ِم اَيأ ٍةَسَلث ُماَيِصَق

 :''' ةقرفتم تايآ ريسفتلا #- هللا همحر يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 « َمُكِيَمْيَأ ىوفّللاب ُهَلأ ْمُكُدِحاَوُي ال ) :َع هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 هنقيتسي :ءيشلا ىلع لجرلا ْفِلَح :اهنع هللا يضر ةشئاع لوق الإ هيف سيل «ةيآلا

 .هّللا همحر يعفاشلا مامإلا نع سنوي كلذ ىور - كلذ ريغ ىلع هدجي مث

 يعفاشلا نع عيبرلا ةياور فاالخب اذهو 0 هللا همحر يقهيبلا يأ - تلق

 بهذملا نم حيحصلا وهو «حصأ عيبرلا ةياورو ءاهنع هللا يضر ةشئاع لوق نم

 .ًاضيأ

 :"”روذنلاو ناميألا فذ - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :(اضيأ) نآرقلا ماكحأ

 .ةطنح نم يي ينلا دم ذم نيميلا ةرافكب يزجيو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .دم هنم مهأزجأ ؛,ءيش نم نادلبلا لهأ تاتقي امو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مسا هيلع عقو ام لك ؛ةوسكلا نم يفكي ام لقأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةأرملاو لجرلل .كلذ ريغو .ةعّئقم وأ «رازإ وأ «ليوارس وأ .ةمامع نم :ةوسكلا

 .قلطم وهف .هقلطأ كك هللا نأل ؛ ىبصلاو

 نم ّلقأ معطي نأ «ماعطإلاب رفك اذإ هل سيلو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .ةرشع نم لقأ وسكي نأ ةوسكلاب وأ .ةرشع

 .188و 1817 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ )١(

 .(شماهلاو نتملا) ١١7-١١5 /ص .؟ /ج «نآرقلا ماكحأ (؟)

 الالا



 «ةنمؤم ةبقر الإ هزجي مل «نيميلا ةرافك يف قتع أ اذإ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف مالكلا طسبو - انيب ًارارضإ لمعلاب ريضُي ال بيعب ءصقن يذ لك ئزجيو

 ةمعطألاو ديصلاو يحاضألاو ةيرشألاو سابللا #2) باب :ةبقانمو يعفاشلا بادآ

 :' (تارافكلاو

 ىندأ :لاق «ةيآلا 6 م َمُهَتَوَسك وأو :هلوق يفو : هللا همحر يعفاشلا مامإلا لاق

 هيلع عقو هأل ؛ًاراغص ًاصُمُق مهاسك ءأراغص ًانايبص اوناك نإو .يفكي ةوسكلا

 .(ةوسكلا) مسا

 ْحاَنَج ِتَحْلَّصلا أوُلِمَعَو أوُتَم َءاَء تريلا ىلع َسْيَل ٠ كو هللا لاق

 ا"( أوقّتا ام اَذِإ َوُمِعَط اَميِف

 ةمعطألاو ديصلاو يحاضألاو ةيرشألاو سابللا #2) باب :هبقانمو يعفاشلا بادآ
 (' (تارافكلاو

 وُنَماَع تريِذلا ىَلَع َسْيَل ) :5 هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا يل لاق

 .ةيآلا © أوقّتا ام اَذِإ أَوُمِعَط اَميِف ٌحاَبِج ِتنَحلّصلآ ْأوُلِمَعَو

 :مهيلع مرح ام اوبوقي ل وقنا ام اذإ لاق

 )١( /ص «هبقانمو يعفاشلا بادآ ٠١”7.

 اَذِإ اَوُمِعَط اًميف ٌحاَتُج ٍتدَحِطّصلَأ اوُلِمَعَو أوَُماَء تريلا ىَلَع َسْيَل ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا_ (؟)

 >> َنييِسحْللا بْن ُهَنآَو أوُنَسْحَأَو اوت ّمُث اوُئَماَدَو اوَقَنأ َمُ تَحِطّصلأ اوُلِمَعَو اوُتَماَءَو أوقأ ام «

 :ةدئاملا] *93[.

 )( /ص .هبقانمو يعفاشلا بادآ ٠١"7.

 ففت



 ْنِم ءىشب 0ك ٌءامِرَو مُك رولُيأ دهلاَتَت دْيّصلأ َنِّم ءّىشب هلل مكَنَوْْبَمَل ) : 3و هللا لاق

 (" صنلا ةلالدب َمْرَح ام :مألا

 ”ةيآلا تناكو هلك شحوتلاب عنتما ام ديصلا ناكو * هللا ههححر يعفاشلا لاق

 نود ديصلا ضعب يزجي وهو ءديص مسا هيلع عقو ام مرحملا ىلع مرحي نأ ةلمتحم
 .هؤازج مرحملا ىلع سيل ًائيش ديصلا نم نأ ىلع ه# هللا لوسر ةنس تّلدف .ضعب

 :نيينعم دحأب الإ قرفتي ءيش ديصلا يف نكي ملو .هلتق مرحملل حابي ام لك

 حابيال ام يدفي الو .هلكأ حابملا ديصلا يدفي نأ دارأ كبك هللا نوكي نأب امإ

 ال ءاولكأيل نوديصي اوناك مهنأل ؛ - ملعأ هللاو - هب هيينعم ىلوأ اذهو ءهلكأ

 َنِم ءْىَشب ُهَّللا مُكَدَولبَمل ) :ىلاعت هللا لاق كك هللا باتك ةلالد هبشي وهو ءاولتقيل

 .ةيآلا © َمُكُحاَمِرَو َمُك ِرِدَيَأ ُهَلاَنَت ديّصلأ

 (17 محلا ذؤ. - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 نم سبه مدلل ) : هللا لوق ىلإ ىرت الوأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ٌُماَعْطَو رَخَبْلا ُديَص 2, ْمُكَل َلِحَأ ) :هلوقو .ةيآلا 6 ْمُكْحاَمرَو مُكيِديَأ لات ِديَّصلا

 .ةيآلا :ةثالا ( اًمُرْح مْ ُدْيَص َمُكيلَع مَرْحَو ة ةَرايَسلِلَو َمُكَل اتم

 - ربلا ديص نم مارحإلا يف مهيلع مّرح امنإ هنأ ىلع - هؤانث لج - ٌلدف

 .هولكأي نأ مارحإلا لبق - مهل الالح ناك ام

 مُكيِدَيأ :هلاَنَت دَيّصلا َنِم ءْئَسِ ُهَلآ مكتوب اوُنماَ نيل يأتي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[144 :ةدئامل] ( ملأ ْثاَدَع دُهَلَق َكِلَذ َدَعَب ئَدَمْعَأ نَمَف بْيقْلاِي ءهَفاَحَحِنَم هَل َمَلَعَيِل ْمُكُحاَمِرَو
 .5717و7737 /ص 7” /ج .بلطملا دبع .د / قيقحت مألا رظناو .1 54 /ص .75/ج ىمألا (؟)

 .[48 :ةدئاملا] © مرح ْمُينَأَو َدْيَّصلأ أوُلُمَقَت ال ) :ىلاعت هللا لوقل ةراشإ (*)

 .1717- 175 /ص .١/ج .نآرقلا ماكحأ (:4)

 ااا



 مارحإلا يف مّرح نوكي نأ هبشي ال - ملعأ هّللاو - هنأل :رخآ عضوم يف داز

 .هنم فاك لوألا ميرحتلاف لالحلا ىلع ًامّرحم ناك ام اّمأف .هلبق ًاحابم ناك ام الإ :ةصاخ

 لتقب : هللا لوسر رمأ ام انعم اذه ّنأ الولو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هنكلو «مرحلاو لحلا يف «ةرأفلاو ةأَدِحلاو ,بارغلاو ,برقعلاو ءروقعلا بلكلا
 .هيف مالكلا طسبو .همحل لكؤي ال امم هرضأ ام لتق مهل حابأ امنإ

 «عيبرلا انربخأ ءسابعلا وبأ انربخأ ,ديعس وبأ انربخأ

 :لاق ءءاطع نع ءجيرج نبا نع .ملسم انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا انربخأ

 .همحل لكؤي ام الإ ديصلا نم مرحلا يِدَقُي ال

 2" .. حئابنلاو ديصلا ف - هللا همحر يعفاشلا - هنعرثؤي ام :(اضيأ) نآرقلا ماكحأ

 .حراوجلا كسمأ ام لكأ يف نذأ ذإ 5 هلا نع ًالوقعم ناكف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 كك هللا باتك نم ًاصن كلذ لزني مل نإو .حراوجلاب الإ هولاني ل امل حراوجلا اوذختا امنإ مهنأ

 .ةيآلا © ْمُكُحاَمِرَو ْمُكيِيأ هانت ٍديصلأ نم ء ءْئَشب هلأ مكنولَبمل ) :َكك هللا لاقف

 0 ( هيت مكي كف صو رح :طأو ديلا اويفَت ا » قو هللا لاق

 :"' (اطخ ديصلا لتق) باب :مألا

 اما َمُتنَأَو َديّصلآ اوُلْكَفَت ال ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ...أطخ وأ ًادمع هلتق نم ,ديصلا يزجُي «ةيآلا © اَدّمَعَتُم مكن ُهَلََق نَمَو

 م: /ص .؟ /ج «نآرقلا ماكحأ )ع(

 مُكدِم دّدلعَق نَمَو مُرَح ْمُتنَأَو َدَيَصل اوُلْمفَت ال اوُمماَد َنيِِلا اجيَتَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)
 اعط ةرفك ذأ بكلب ايده ْمُكدي ٍلدَع اذ ءوي ْمُكَحِر علا نو لق ام لي ءاَرَجَف اَدِمَعَتُم

 ُهََأَو هن ُهَلأ ُمقَتََيَف َداَع ْنَمَو َفَلَس اَمَع ُهَّلآ اَفَع ءهرْأ َلاَبَو َقوُدَيِل اًماَيِص َكِلَّذ ٌلَدَع ْوأ َنيِكِدَسَم

 .[0 :ةدئاملا] ( رماَقِتنَآ وذ ٌريِزَع

 مألا رظناو 0787 /ص - دنسملا - ينزملا رصتخم رظناو .187و 187/ص ء؟/ج «ءمألا (7)
 .؛ا4و 1512 /ص 3” /ج «بلطملا دبع د / قيقحت

 اا



 ْغِلَب اًيَدَه ) :ىلاعت هللا هلوقل ءمرحلا لهأ ديصلاب بجو امل كلاملا ناكو م ا مسو» ل

 نم .فلتي نأ ًاعونمم ناك ام ّنأ ًافالتخا نيملسملا نيب ملعأ ملو «ةيآلا 4 ِةَبَعَكْل

 ءادمع ناسنإ هباصأف هكلم زوجي امم كلذ ريغ وأ ةباد وأ ءرئاط وأ ,ناسنإ سفن
 كلذ نم باصأ اميف كلذكو .هبحاصل ىّدؤُين نمث هيف هباصأ نم ىلع ناكف

 .دمعلا يف مثأملا الإ كلذ نيب قرف ال ءاطخ

 ال ) :َدك هللا لوق ءاطعل تلق :لاق جيرج نبا نع ءملاس نب ديعس انربخأ

 هلتق نمف :هل تلق قيآلا © اَدِّمَعَتُم مُكِم ُّهَلَتَق نَمَو مرح ْحُتنأَو َدْيّصلآ أوُلعَقَت

 .نئسلا هب تضمو هللا تامرح كلذب مّظعي معن :لاق ؟مرغُيأ اطخ

 نب ورمع نع .جيرج نبا نع «ملإس .نب ديعسو ؛دلاخ نب ملسم انربخأ
 .أطخلا يف نومّرْعُي سانلا تيأر :لاق رانيد

 مكدم دُهلَتَق نَمَو ) :هلوق يف دهاجم نع «حبجن يبأ نبا نع «نايفس انربخأ

 ؛هلتقل ادمعتم هلتق نمو ؛هيلع مكحُي يذلا كلذف ؛هيْرخلًايسان هلتقل ةيآلا ( ادت دِمَحَتُم

 .ذخأت ءاطع لوقبو هيلع مكحي :هّللا همحر ءاطع لاق هيلع مكحي مل ءهِْرُخل اركاذ

 ."" (لعولاو لتيثلاو شحولا رامحو شحولارقب) باب :(اضيأ) مألا
 ؟شحولا رامح وأ ءشحولا ةرقب بيصي مرحملا تيأرأ :"”يعفاشلل تلق

 :لاقف ؟اذه تذخأ نيأ نمو :يعفاشلل تلقف .ةرقب امهنم دحاو لك يف :لاقف

 اًدْيَعَتُم مُكدِي دُهلعَق نَمَو مرح ْمُسنأَو َديّصلأآ اوُنَُفَت ال ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق

 .ةيآلا « مَعَتلَأ َنِم َلَتَق ام ُلْكِم ٌءاَرَجَف

 /قيقحت مألا رظناو 239 /ص ١١-21١9 /تارقفلا ةلاسرلا رظناو ,.157 /ص رج مألا (0)

 .1917و 1947 /ص ” /ج .بلطملا دبع .د

 .يدارملا ناميلس نب عيبرلا وه لثاسلا (5)

 الاب ه



 ىلع لثملا نأ ىلع لدي مَعّنلا نم لتق ام لثمو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 اذإف ءديصلا باود نم لتق ام لثم ىلإ رظني نأ الإ هيف زجي ملف ءنْدبلا ةرظانم

 ةرقبلا زواج اذإف «ةرقب ىلإ عفر شبكلا زواج اذإف ءشبكلا ىلإ عِفُر .ةاشلا زواج

 .ديصلا باود يف لوقلا اذكهف ءاهنم رغصأ ىلإ َضْفُخ ةعَدَج وأ «ةّينث ةاش نم

 «ةرقب شحولا ةرقب 5 :لاق هنأ ءاطع نع «جيرج نبا نع ءملسم انريخأ

 .ةرقب ''' ىورألا يفو ةرقب شحولا رامح يفو

 نب كاًحضلا نع «ينادمملا قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ نع ءديعس انربخأ

 يفو ؛ةرقب شحولا ةرقب يف :لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع ءمحازم
 .ةرقب '' ليألا ساس (؟) 5

 :"' مرحملا هبيصيرئاطلا ةيدف :(اضيأ) مألا

 ىلإ © مرح مُتنَأَو َديَّصلآ اوُلمَفَت ال ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َنِم َلَتَق ام لَم ) :َكَنك هللا لوقو «ةيآلا « مَعَتلأ َنِم َلَعَق ام ُّلْئَم ٌءاَرَجَف ) :هلوق

 لثملاو .هنم لثم هل اميف الإ معنلا نم لثملا نوكي ال هنأ :ىلع لدي ©« مَعَتلَأ

 يهك «ديصلا نم باودلاو «ضرألا ف عتاور باود معنلا نأ ؛ديصلا باودل

 لثم نوكت اهنادبأ نأو ءرئاوط ال شاوم باود اهنأو ءضرألا يف عوترلا يف

 :ةدام ١1516.« /ص طيحملا سوماقلا رظنا .لوعولا نم ىثنألا :ىلع لدي عمج مسا :ىورألا )١(

 8 /ص «طيسولا مجعملاو «يوَر

 ."4ص طيسولا مجعملا رظنا ءلوعولا نم ركذلا ءاهرسكو ةزمه لا مضب :لْيِإلاو لّيألا (؟)

 .لآ :ةدام ١١. 54 /ص .طيحملا سوماقلاو

 .001و1٠9 /ص ا /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء194و ١54 /ص 3ك /ج مألا (5)

 مالك



 لاح يف باودلا َقْلَخ قفاوي ريطلا نم ءيش سيلو ءاهل ةبراقمو «معنلا نادبأ
 ...اهيناعم اهيناعم الو

 ."'سايقلاو راثآلاب هتميق الإ رئاطلا يف ىرأ الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 م

 0 صنلا ةلالدب مرح ام :(اضيأ) مألا

 نَمَو "20+ مَُأَو دْيَصلآ اوُلْفَت ال ) :كتي هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 عنتما ام ديصلا ناكو «ةيآلا © ِمَعّنلَأ َنِم َلَتَق اَم ُّلْمِم ٌءآَرَجَف اَدِّمَعَتُم مك هلت

 .ديص مسا هيلع عقو ام مرحملا ىلع مرحي نأ ةلمتحم ةيآلا تناكو .هلك شحوتلاب

 نم نأ ىلع هه هللا لوسر ةنس تلدف ءضعب نود ديصلا ضعب يزجي وهو
 م ٠

 . هلتق مرحملل حابي ام لك ؛هؤازج مرحملا ىلع سيل ائيش ديصلا

 0 هيلع ىعدملاو يعّدملا :(اضيأ) مألا

 6 ٌمُرَح ْمُثنَأَو ديَّصلآ أوُلَقَت ال ) :زعو لج هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم هيزجي امنإ هنأ ىلع لدي نآرقلا رهاظو ءاطخ هلتق ْنَم ئزجي متلق ملف «ةيآلا

 مكح دقف ءاذكه كدنع اذه ناك اذإف «نيدماع هْنَطْوُي دق :تلق .ًايبظ اًئِطْوُأ

 هلتق ىلع امهنع هللا يضر رمع نبا مكحو امهنع هللا يضر نمحرلا دبعو رمع

 .اهلبق امو ةرقفلا هذه يف قبس امب )١(

 .”7"7 /ص ءال /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 154 /ص .؟ /ج ألا (؟)

 .مرحلاو لحلا يف لتقت ىتلا قساوفلا نم :يأ ()

 « ءانه درو ام لثم شاقن اهيفف ١27/ص رظناو .55؟/ص ءرظنا 237/ص ءال/ج .مآألا (:)

 ١954 /تارقفلا ةلاسرلا رظناو .04و57 /ص 8 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو

 نآرقلا ماكحأ رظناو 287 ص دنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 4479141١. /ص -١1101١.

 .1-١150؟١/ص 3 /ج

 ا/لابا/
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 دحاو لثملاو «ةيآلا « مَعّْنلَأ َنِم ّلَتَق اَم ُلَكِّم ) :َكَنَك هللا لاقو ءدحاو ءازجب ديص

 :لاق ؟لاثمأ ةرشعب هوزج ًاديص اولتق ول ةرشع ّنأ تمعز فيكو «لاثمأ ال
 .ةبقر مهنم دحاو لك ىلع نوكي نيذلا رفنلا ىلع لتقلا يف تارافكلاب هتهبش

 ْعَدَتْفأ كلذ كل ليق ولو «ةبقر مهنم دحاو لك ىلع نوكي كل لاق نمو :انلق

 سيقت نآب مهنع هللا يضر رمع نباو «نمحرلا دبعو رمع لوقو «باتكلا رهاظ
 ءازجف :تلق .معن :لاق ؟تاتقوُمأ تارافكلا تيأرأ ءسايقلا اضيأ ئطخت مث

 .هتميقب الإ ءال :لاق .تقوم ديصلا

 ةئامف ؟تارافكلاب مأ ُهّبْشأ لوتقملا ةيدب هتميق تناك اذإ ديصلا ءازجفأ :انلق

 سايقلا الإ هيف نكي مل ولف ؛ةدحاو ةيد الإ مهيلع نكي مل الجر اولتق ول كدنع
 .هبشأ ةيدلاب ناك

 ملف «"”قانعب بنرألا يفو ."' ةرفجب عوبريلا يف هل ه5 رمع مّكَح :هل ليقو

 ال اذه ّنأ .ةيآلا © ِةَبَعَكْلا غلب اًيَدَه ) :ديصلا ءازج يف لوقي ىلاعت هللاو تمعز

 ءازج ليبسب ءاياحضلا نم سيل ديصلا ءازجو «ةيحض زوجي ال :تلقو أيده نوكي

 ام ُلْكَم ٌءاَرَجف ) :كبك هللا لاق :هل ليقو «ةاش كدنع ةيحضلاو «ةندب نوكي دق ديصلا

 نباو ءسابع نباو «نامثعو «نمحرلا دبعو ءرمع مكحو «ةيآلا « ِمَعْنلَأ َنِم َلَتَق

 نم لثملاب ىتش نامزأو «ةفلتخم نادلب يف نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر مهريغو ءرمع
 شحولا رامح يفو «ةندب يوست ال ةماعنلاو «ةندبب ةماعنلا يف مهمكاح مكحف معنلا

 لازغلا ينو ءًاشبك يوسي ال وهو .ءشبكب عبضلا يفو «ةرقب ىوسي ال وهو «ةرقبب
 يفو «قانعب بنرألا يفو ءاهنودو ءاهلثمو ءًافاعضأ اهنم ًانمث رثكأ نوكي دقو «زنعب

 طيحلا سوماقلا رظنا ءرهشا ةعبرأ غلب وأ .شركتساو مظع ام ءزعملا وأ ةاشلا دلو :ُرْفَجلا )١(

 .175/ص «طيسولا مجعملاو َرَفَج :ةدام .457/ص

 طيحملا سوماقلا رظنا ءلوحلا مامت ىتح ةدالولا نم «منغلا وأ زعملا دالوأ نم ىثنألا :قاتعلا (؟)

 .7777 /ص ءطيسولا مجعملاو ءقنعلا :ةدام «1178١/ص

 الالم



 ىلإ اورظن مهنأ ىلع لدي اذهف .ًادبأ ةرفج الو ًاقانع نايوسي ال امهو «ةرفجي عوبريلا
 تفلتخال ةميقلاب اومكح ولو «ةميقلاب ال ءنَدّبلاب ًاهبش ديصلا نم لتقي ام برقأ
 .نادلبلاو نامزألا يف لتقي ام راعسأ فالتخال .مهماكحأ

 :") (ناسحتسالا لاطبإ) باب :(اضيأ) مألا
 مرح ْحُتنَأَو َديّصلآ اوُئَفَت ال ) :هؤانث لج هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ( ْمُكََي ٍلَدَع اَوَذ وب ْمُكَحنِر علا َنِم َلَتَق ام ثم ءاَرَجَف اَدِهَعَُم مد ّهلَتَف مَ
 .هرامحو .ءشحولا رقبو «ةماعنلا :ديصلا يف َكَك هللا نع ًالوقعم ناكف «ةيآلا

 :معنلا نأ ًالوقعمو ؛هريغو عوبريلاو .بنرألاو ءريبكلاو ريغصلا ظلاو «"' "ليتل
 نعو ء«لبإلا نعو «منغلا نع رغصي ام اذه يف - نإ - و «منغلاو «رقبلاو «لبإلا

 ةمألا هذه ردص نم ّمكَح نم .هب مكح اميفو .لوقعملا يف هيف لثملا نكي ملف ؛رقبلا
 ناك ذإ مهل لعجي ملو ءمَحَّنلا نم هنم ًاهبش ءايشألا ىلوأب ديصلا يف اومكحي نأ الإ

 عم عوبريلا اولطبي نأ ءشبكلا نم عبضلاو ءزنعلا نم لازغلا برق برقي لثملا
 .داهتجالا مهنكمأ "' امك اودهتجي نأ مهيلع ناكو «منغلا ريغص نم ِهِدْعُب

 ,( (؟ ديصلا يده لحم نيأ) باب :(اضيأ) مألا
 م رعص

 املف «ةيآلا © ِةَبَعَكْلا غلب اًيَدَه ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام لكو ءاهلك ماعنألا تناك ءايده مدآ نبا كلم نم يده هب ديرأ ام لك ناك

 )١( /ص ءال/ج «مألا  2٠١/ص .9/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 7/.
 طيح ا سوماقلا رظنا لوعولا نم ىثنألا :يهو - ىورألا كد وأ هنسم وأ .لعولا :لتيثلا مف

 .لتيثلا :ةدام .1566 /ص

 .- ملعأ هللاو - خسانلا نموأ عبطلاب ماللا تطقس امبرو املك :ىلوألا قرف

 /قيقحت مألا رظناو «159/ص «١/ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو .180و184 /ص .؟/ج «مألا (4)
 .؛الاو 517١ /ص .” /ج «بلطملا دبع .د

 اا



 ب وأ ةكمب ماعطإلا داعأو .هنع زجي مل ؛ةكم ريغب ديص ةرافك يف معطأ ولف

 هجوب مرحم ىلع بجو ام لك اذه لثمو ؛مرحلا رضاحل هنأل ؛ةكم نم وهف « ىنم»
 هلك ْنأل ؛ءيش يف هفلاخي ال .هريغ وأ سبل وأ ءببيط وأ .ىذأ ةيدف نم هوجولا نم

 ...مرحلا نيرضاحلا نيكاسملل هعفانمو ؛مرحلا ىلإ كلا ءكّمّنلا ةهج نم

 « َنيِكَسَم ٌماَعَط ةَريفك ْوأ ٍةَبْعَكْلا َمِلَب اًيَذَه -٠'' ْمُكَدِم ٍلَدَع اَوَذ يب ُمُكَحن - رَعَتلآ
 .تيبلا دنع كلذ ةرافك تيبلا ديري مرح يف هباصأ هنأ لجأ نم :لاق «ةيآلا

 يذلا قدصتي :ىرخأ ةرم هل لاق ءاطع نأ «جيرج نبا نع «.ليعس انريخأ

 .ةكمب قدصتيف :لاق 6 ٍةَبْعَكْلآ ْعِطَب اًيَدَه ) :َكْك هللا لاق .ةكمب ديصلا بيصي

 هّلك مَعَّئلاو ,ماعطلا نم تفصو ام :ءاطع ديري :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ا ملعأ هّللاو - يده

 :"”(مايصلا لدعي فيك) باب :(اضيأ) مألا

 .ةيآلا © اًماَّيِص َكِلَذ ُلَدَع وأ ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 6 اًماَّيِص َكِلَّذ ُلَدَع ْوَأ ) :هلوق ام :ءاطعل لاق هنأ ءجيرج نبا نع .ديعس انربخأ

 لك ناكم لعج مث ًاماعط ةاشلا تميقأ ءادعاصف ةاش هلدع ام باصأ نإ :لاق

 .186 /ص "7 /ج ءمألا رظنا «ةيآلا صن نم نيتضرتعملا نيب دراولا ءزجلا اذه طقس )١(

 همحر يعفاشلا لوق ..19/ص «هبقانم و يعفاشلا بادأ يف ءاجو 2.185 /ص ء”؟ /ج ءمألا مه

 لك نع موصي مث /يأ «اماعط مهاردلا تموق مث ,مهارد ةاشلا تموق مايصلا دارأ اذإ» :هلل
 يف بهاذملا تاداهتجا ..54/ص .شماهلا يف درو دقو ...دمحأو ءاطع يأر وه امك ءموي دم
 و 17١ /ص .” /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «ةدازتسالا دارأ نمل اهيلإ عجريلف اذه

. 

 لل



 : (؟معنلا ريغب هيدفي نأ ديصلا باصأ نمل له) باب :(اضيأ) مألا

 دِمَعَتُم دِمَعَتُم مكن دّهَلَتَق نَمَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لا( نه مذ فب كت رعت ب لك لِي ءاَرَجَ
 مكنلا َنِم ) :هل ليقو هيدلفي نأب ًارومأم بيصملا ناكف ؛ةيآلا 4 اًماَيِص / :هلوق

 د روق ل

 َكِلَذ ُلَدَع وأ َنيكَسَم ٌماَعَط ةَريفك ْوأ ةَبْعَكلا َعِلَب اًيَدَه ْمُكَدَم ٍلَذَع اَوَذ يب ُمُكَحت

 الو .ءءاش كلذ يأب يدتفي نأب «رايخلا هل لعج نوكي نأ لمتحاف «ةيآلا 6 اًماّيِص

 .ةيآلاب ىلوألا اهرهظأو «هيناعم رهظأ اذه ناكو ءاهنم دحاو نم جرخي نأ هل نوكي

 هدجي مل نإف «ماعطف هدجي مل نإف .هدجو نإ يدهب رمأ نوكي نأ لمتحي دقو
 نأ كلذو امههبشأ لوألا ىنعملاو راهظلا يف رمأ امكو «عتمتلا يف رمأ امك .موصف

 .ىذألا ةيدف يف ءاش تارافكلا ّيأب رفكي نأب ةرْجُع نب بعك رمأ هللا لوسر

 ايَدَه ) :لاق هللا همحر ءاطع نع .جيرج نبا نع «ملاس نب ديعس انربخأ

 نإف :ءاطع لاق .ةيآلا 6 اًماّيِص َكِلَّذ ُلَدَع وأ َنيكدَسَم ٌماَعَط ٌةَرفك ْوأ ِةَبْعكْلا َعلَب

 اخدع وأ ءًروزج يدهي نأ - راسي اذ ناك اذإ - هيلع ناك ةماعن ناسنإ باصأ

 ءاذكو اذك « ءآَرَجَف ) :كك هلا لوق لجأ نم ءاش نهتيأ ءًامايص اهدعوأ ءًاماعط
 .ءاش ام هبحاص هنم رتخيلف .وأ وأ نآرقلا يف ءيش لكو

 آلآ ماعطلا ىلع ردق نإ تيأرأ :هللا امهمحر ءاطعل تلقف جيرج نبا لاق
 هدنع نوكي نأ ىسع هللا صيخرت :لاق ؟هباصأ يذلا ديصلا لدع ىلع ردقي

 .ةصخرلا يهو ءروزجلا نمث هدنع سيلو ماعط

 )١( /ص ا" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2188و 187 /ص .؟/ج ألا 441-14175.
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 نإو ءءاش ةّيأ لعفي نأ هل ناك ءكلذ هيلإ انلعج اذإ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دجي مل نإف ءِمَعَنب يدفي نأ هل طايتحالاو رايتخالاو .هعم ريسيلا ىلع ًارداق ناك

 .امهنم زاوعإلا دعب الإ موصي آلأو «ماعطف
 :كك هللا لوق يف رانيد نب ورمع نع جيرج نبا نع «ملاس نب ديعس انربخأ

 .ءاش نهتيأ هل [155 :ةرقبلا] © ٍكسْن وأ ٍةَقَدَص ْوَأٍ م اَيِص نّم ٌةَيَدِفَف

 نم باصأ نم :لاق ملسم نب نسحلا نع ؛جيرج نبا نع ءديعس انربخأ
 « َِعّتلَأ َنِم َلَتَق اَم ُلَمَم ٌءاَرَجَف ) :هللا لاق يذلا كلذف «ةاش هيف غلبي ام ديصلا

 هيف نوكي نأ غلبي ال يذلا كلذف «ةيآلا « َنيِكَسَم ٌماَعَط ٌةَرفك وأ ) :اًمأو «ةيآلا

 ةيآلا ©« اًماّيِص َكِلَذ ُلَدَعْوَأ ) :لاق .يده هيف نوكي الف لتقُي روفصعلا يده

 لاقف ءءاطعل كلذ تركذف :جيرج نبا لاق .روفصعلا لدعو «ةماعنلا لدع

 .ءاشي ام هبحاص هنم راتخي وأ وأ نآرقلا يف ءيش لك :ءاطع

 يف كبك هللا لاق .لوقأ اذه يف هّللا همحر ءاطع لوقبو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ( اًماَّيِص َكِلَذ ُلَدَع وأ َنيكَسَم ُماَعَط ٌةَرفك ْوأ ٍةَبعَكْلا َعِلَب اًيَذَه ) :ديصلا ءازج

 .ةيآلا

 :(' مامحلا ريغ ريطلا :(اضيأ) مألا

 مسأ هيلع عقي سيلو يي مامحلا نود رئاط :عوضلا * هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم ربكأ ناك .هتميق هيفف مامح ريغ مرحملا هباصأ رئاط لك يفو «هتميق هيفف «مامحلا

 رظناو «هانعمب انه درو ام لثم امهيفف 2147 /ص ال /ج «مألا رظناو .198/ص ء7/ج مألا )١(

 01٠١ /ص 7 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء/١ /ص ينزملا رصتخملا

 دوسأ رئاط وأ ؛موبلا ركذ وأ «ناوركلا وأ «ليللا ريط نم رئاط :وهو بنِع وأ درص نزو ىلع )١(

 .ًاعوض هعاض :ةدام 408 /ص ءطيحملا سوماقلا رظنا ءمحللا بيط بارغلاك

 فد



 ام ُلْئّم ُءآَرَجَف ) :ديصلا يف لاق ىلاعتو كرابت هللا نأ كلذو ءرغصأ وأ مامحلا

 .ةيآلا ©« 7 - متل َنِم - لت

 ًافورعم ناكو «لثم هل نوكي نأ نم رئاطلا جرخف :هّللا همحر يعفاشلا لاق
 ّنأ هيفو «معنلا نم هل لثم ال ناك اذإ «ةميقلاب هيف لثملاف .ميرحتلا يف لخاد هنأب

 نم لوقو «ةدارجلا يف امهنع هللا يضر سابع نباو رمع لوق ىلع سايق اذه
 ناك نإ - الوق رئاطلا يف ءاطع لاق دقو ؛مامحلا نود رئاطلا يفو .اهيف مهقفاو

 ل ًاديدحت هلاق ناك نإو ءانلوق قفاوم وهف - رئاطلا نمث ذئموي هنأل .هلاق
 هلوقو ءامهنع هللا يضر سابع نباو رمع نبا لوق ىلع سايقلل هيف هانفلاخ
 .دارجلا يف هريغ لوقو

 ,"" صقانلا وأ ريغصلا ديصلا لتقي مرحملا :(اضيأ) مألا
 َنِم َلَكَف ام لَكِ ِءاَرَجَف ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 صقانلاو .حيحصلاب حيحصلا .ههبشو لتق ام ةفص لثم لثملاف .ةيآلا « وعلا

 .ماتلاب ماتلاو ءصقانلاب

 ىطعأف عوطت ولو ءاذه الإ ةيآلا لمتحت الو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .كلذ همزلي الو ىلإ بحأ ناك «ًاريبك أمات صقانلاو ريغصلاب

 ,"' (مرحملل ديصلا) باب :(اضيأ) مألا

 .دحاو ءازج مهّلك مهيلع :لاق ,ديصلا لتق يف نوكرتشي رفنلا يف .ءاطع

 .ىنعملا مامتإل تفيضأو مألا يف نيتطرشلا نيب ام دوجوم ريغ (1)
 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 221/ص «ينزملا رصتخم رظناو .,١١5/ص رج مألا (0)

 مألا رظناو ءديصلا يف ءاج امم باب ١4١ /ص ءال/ج «مألا رظناو 307 /ص 3” /ج ىألا (5)
 .1”57/ص 0” /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت

 فدل



 ىلاعتو كرابت هللا نأل ؛ َقِنك هللا باتك قفاوم اذهو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نالثم هيلع لاق نمو .لْثِم اذهو «ةيآلا (« معَتلآ َنِم َلَتَق ام لَم ٌءاَرَجَف ) :لوقي

 .نآرقلا ىنعم فلاخ دقف

 :"!(قيق هللا تيب ىلإ يهثمي نأرذن نم) باب :(ًاضيأ) مألا

 .ءاجرع وأ ءايمع وأ ءاروع ةاش يدهي نأ رذن اذإو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .يده اذه لك نأل ىلإ بحأ ناك أمات ىدهأ ولو ؛هادهأ ةيحضأ زوجيال ام وأ

 َّنِم َلَتَق ام ُلْمِم ُءاَرَجَف اًَدِمَعَتُم مكن دّهَلَتَق نَمَو ) :َكك هللا لوق ىلإ ىرت الأ

 ريغص وهو ءديصلا لتقُي دقف «ةيآلا 6 ايَدَه َمُكَسّي ٍلَدَع اَوَذ هيب ْمُكَحن معَتلأ

 امهو روفصعلاو ةدارجلا لتقي هنأ.ىرت الوأ .هلثمب هيزجي امنإو ءىمعأو جرعأو

 ىمس دقو «ةضبق هلعلو ؟هتميقب روفصعلاو «ةرمتب ةدارجلا يزجيف ءديصلا نم

 .ًايده هلك اذه َكك هللا

 :" (ديصلا ف ءاج ام) باب :(اضيأ) مألا
 :هللا همحر عيبرلا لاق

 نم :هّللا همحر لاقف «مرحم وهو ًائيش ديصلا نم لتق نمع :يعفاشلا تلأس

 ٌءاَرَجَف ) :لوقي ىلاعتو كرابت هللا نأل .معنلا نم هلثمب هازج ًائيش باودلا نم لتق

 الف ريطلا امأف .ديصلا باودل الإ نوكي ال لثملاو «ةيآلا « مَعْنلَآ َنِم لق ام ُلَكَم

 .ةاش :راثآلل ًاعابتا ةكم مامح يف نأ الإ ؛هتميق هلثمو هل لثم

 .١7/ص ءال /ج «مألا رظناو 2708 /ص ء3قا/ج ألا )غ0(

 لبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.11١١ /ص ء١ /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو 3778 /ص ءال /ج «مألا )0

 .21١21/ص 8/ج «بلطملا
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 :"” (ههجو مرحملا ريمخت ذإ هفلاخو 4 نامثع نع كلام ىور ام) باب :(اضيأ) مألا

 لجأ نم َدْيِص ٍدْيَص يأ :تلق نيأ نمف - عيبرلا :يأ - :يعفاشلل تلق

 لاقف «هلتق نم ىلع همرغ بجوأ امنإ هؤانث لج هللا ّنأل :- هللا همحر  لاقف

 ناك املف «ةيآلا © ٍمَعَئلَآ َنِم َلَتَق اَم ُلْثِم ُءاآَرَجَف اًدِمَعَتُم مكدِم هُهَلَتَق نَمَو ) :َد
 -. 35 .٠ .٠ قفز . 5

 هلجأ نم لتق ول امك «ةيدف هريغ ىنج اميف مرحملا ىلع نكي مل "٠ مرحم ريغ لتقلا
 :ىضق هللا نإف دوق الو «ةرافك الو «لقع هلجأ نم لوتقملا ىلع نكي مل ءاملسم

 .ةيآلا 058 :مجنلا] © ىَرَخَأَرْو ةَِزاَوُررت الأ ) دش + رس 7000

 :"' (اهلك رابخألا تّدر يتلا ةفئاطلا لوق ةياكح) باب :(اضيأ) مألا

 مكي دُهَلَتَق نَمَو ) :كك هللا لاق :رواحملل هل تلقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق و
 دمعتم - ةيآلا © َمُكَنِم ِلَذَع اَوَذ يب مكحح معلا ّنِم َلَتَق اَم ُّلْثِم ٌءاَرَجَف اًمحَت

 ص ر

 نأل ؛ هيف نادهتجي لثملا ىلع لدع يوذ ىلإ مكحلا لعجو «لثملا نوفرعي اوناكو

 ىلع الإ لثملب امكحي نأ نيلدعلا َرَمُأ امف ءربكتو رغصتف .فلتخت ةفصلا
 .لثملاب امهرمأ ىتح امهيلع مكحلا لعجي ملو .داهتجالا

 اذإ - هيلع روظحم هنأ نم «'*”هلبق ةيآلا هيلع تلد ام لثم ىلع لدي اذهو

 )١( «نآرقلا ماكحأ رظناو .1728/ص .ثيدحلا فالتخا رظناو .1147 /ص ءال/ج ءمألا ج/١

 .”1ا/ /ص .8/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .588/ص

 ملعأ هللاو - خاسنلا نم وأ عبطلا يف تطقس (نم) نوكت دقو مرحم ريغ نم :ةرابعلا لعل (؟) -.

 ) )0/تارقفلا ةلاسرلا رظناو .””0و؟ ؟ /ص «ملعلا عامج رظناو .71717//ص ءال /ج .مألا ١١١و

 ١ /ص .9 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 265 /ص ١7 .

 )5( :ةرقبلا] 6 ٍماَرَحْلَأ ٍدِجَسَمْلآَرَطَش َكَهْجَو لَّوْف ) ةلبقلا لابقتسا ةيآ ىلإ ةراشإ ١44[.

 افكت



 نأ .هجوّتلاب اهبيصي نأ نم ةطاحإ ريغ ىلع ناكف .هنع ةبيغم تناك اذإ ةلبقلا

 ءاعم ديصلا يفو اهيف لئالدلا بلطب .داهتجا ريغ نم ءاش ثيح يلصي نوكي
 .داهتجالاب الإ ملعلا نم ءيش يف لوقي نأ ٍدحأل زوجي ال هلأ ىلع لديو

 .ديصلا يف لثملاو «ةلبقلا يف تيبلا بلط يف داهتجالاك هيف داهتجالاو

 ربخ نم .هيلع لئالدلا فرع نمل الإ - هقفلا يف - داهتجالا نوكي الو

 لالدتسالاب هيلع سايقلاب كلذ بلطي مث (عامجإ وأ ءةنس وأ .باتك) مزال

 لثم نم هيلع هبتشاو ؛تيبلا نم هنع باغ ام بلطي امك ء.تفصو ام ضعبب
 .ًائيش ملعلا يف لوقي نأ هل لحي الف .هيف ةلآ ال نم امأف ,ديصلا

 :"” (ديعلاو ةأرملا جح) :بابلا اذه ف فالخلا :(اضيأ) مألا

 َمُكَدُ ٍلَذَع اَوُذ فب ْمُكَحَح ) :لوقي ىلاعت هللا نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :لوقيف «ةيآلا © اًماّيِص َكِلَّذ ُلْدَع ْوأ َنيكسَم ٌماَعَط ٌةَرْفك ْوأ ةَبْعَكلا ٌعِلَب اًيَذَه

 تارافكلا يف لعجو ؛هريغ هلدب لعجو ءعضوملا اذه يف يدها ركذ امل َكْك هللا نإ

 لادبإلا هؤانث لج هللا طرش ناك «هريغ ركذي ملو .مدلا رصحملا يف ركذ مث ءألادبأ

 ًارسفم كسنلا يف مزلي ام لزنأ ام لعجي نأ ملاعلل زوجي الو ؛مزلي امم ؛هريغ يف

 ةبقر ركذ يف انلق امك ءرّسفملا مكح لمجلا يف مكحيف ءًالمجم لزنأ ام ىلع اليلد
 يف انلق امكو هيف ةنمؤم ركذي مل نإو «راهظلا يف ةبقر اهلثم ءلتق يف ةنمؤم

 مهيف طرتشي ملف .رخآ عضوم يف اوركذو ءًالودع اوركذ نيح دوهشلا
 .هطرش ثيح هريغ يف ىلاعت هللا طرش ام ىلع عضوم لك يف لودع مه.لودعلا

 ىنغم يف اناك اذإ ءرسفملا مكح لمجملا مكح ّنأ ىلع - ملعأ هللاو - انللدتساف

 اذه يف اذه لوقن ال هللا مكح نم عضوم يتأي دقو .ةدايز سيل لدبلاو .دحاو

 )١( /ص .,”/ج «مألا  1١١5/ص ا“ /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 798.

 المك



 نّيبلاب سيلو «نايبلا لك راصحإلا مد يف اذه :لوقن نأ مزال ّنأ نيبلاب سيل

 .- ملعأ هّللاو - لمجم وهو

 :"* (ةصاخلا ربخ در نم لوق ةياكح) باب :(اضيأ) مألا

 اَوَذ ) :قك هللا لاق :- رواحملل :يأ - هل تلقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نارخآو ؛ءيشب عضوم يف نالدع مّكَح نإف «ةيآلا 4 ِةَبَعَكْلأ ْعِلَب اًيَدَه ٌمُكَدُم ٍلَذَع

 .افلتخا نإو ؛هيلع ام ىَّدأو ,دهتجا دق لكف «هنم لقأ وأ رثكأب عضوم يف

 :"” (ديصلا لتقل داع نم) باب :(اضيأ) مألا
 مكحي لاق ,رخآل داع مث هيلع مكُحف ًاديص لتق نمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هيلع مكحي نأ مزل اذإ :تلق ؟هتلق نيأ نمو «لئاق لاق نإف ءأدبأ داع امثك هيلع

 ول هيلع نوكي امك «هدعب ام لكو «يناثلا فالتإب هيلع مكحي نأ همزل ءلوألا فالتإب

 ًاعاتم دسفأ ول هيلع نوكي امكو «سفن لك يف ةيد ةيد هدعب ًاسفنأو «هّتيد ًاسفن لتق

 .لاح لك يف دسفأ ام ةميق هدعب ًاريثك ًاعاتم دسفأ مث ,رخآل ًاعاتم دسفأ مث ,دحأل

 ةلالد اذه يفف 6 ُهْنِم ُهّللأ مقتمَيِف َداَع َنَمَو ) :كك هللا لوق امف :لاق نإف

 .؟هيلع مكحي ال هنأ ىلع

 لاق نإف ."””كلذ ىلع ةلالد هيف ّنأ يملع غلبي ام :هللا همحر يعفاشلا لاق
 نآف - ملعأ هللاو - هانعم هبشي يذلا امأ «هانعم ام ملعأ هللا ليق ؟هانعم امف لئاق

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 27١ /ص «ملعلا عامج رظناو ,386/ص .؟/ج مألا )١(
 .١1/ص 4 /ج

 ءاهلبق ىتلاو 55٠ /ص ءاهلبق امو 21776 /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو 2187” /ص «؟/ج مألا (؟)

 .459/ص ال /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو

 .ةبوقعلا راركت ىلع :يأ (9)

 الما



 يفو «لاملا ايندلا يف :هوجوب - ةمقنلا نوكت دقو - ةمقنلا دوعلاب هيلع بجي
 ."” رانلا ةرخآلا

 مَع ُهّللآ افَع ) :َكك هللا لوق امف لئاق لاق نإف :'"' هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا 6 هَنِم هلأ ْمقَتمَيَف َداَع ْنَمَو َفْلَس

 :ىلإ بهذيف هللا همحر حابر يبأ نب ءاطع امأف «دارأ ام ىنعمب ملعأ هللا :ليق

 ميرحتلا دعب مالسإلا يف داع نمو «ةيلهاجلا يف «ةيآلا 4« َفَلَس امَع ُهّلأ افَع )

 .هنم هللا مقتنيف «ةرم ديصلا لتقل

 اَمَع هلل افَع ) :َكْك هللا لوق يف ءاطعل تلق :لاق جيرج نبا نع «ديعس انربخأ

 مقَتدَيف َداَع ْنَمَو ] :هلوقو :تلق «ةيلهاجلا يف ناك امع هللا افع :لاق «ةيآلا « َفَلَس

 .ةرافك كلذ يف هيلعو «هنم هللا مقتنيف مالسإلا يف داع نمو :لاق «ةيآلا © َهَنِم ُهّللأ

 :لاق ؟ملعُي دح نم دوعلا يف له :هل تلق ؟ةرافكلا هيلعف دمع نإو :لاق

 هنيب اميف هبنذأ بنذ ءال :لاق .هيف هبقاعي نأ مامإلا ىلع أقح ىرتفأ :تلق .ال

 .ىدتفيو «ىلاعت هللا نيبو

 تلعج بنذ اذه نأل ؛ هيف مامإلا هبقاعي الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ًاقختسم ًادماع كلذ يتأي هلأ معزي نأ الإ هتيدف هتبوقع

 ١9١. /ص «يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادأ رظناو 000

 ماكحأو ء2177/ص و ١١5 /ص ء١/ج .نآرقلا ماكحأ رظناو .184/ص .7/ج «مألا (؟)

 .غالاو عال /ص 2” /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 1١١١ /ص 2,3 /ج «نآرقلا
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 سا خام هاو رخل ديص محل لجأ ) : لالا 0000 رسال يب سس ها روض و» را مسيوم

 "” ( ارح رمد امري ُْيَص مُكَيلَعَمْْحَو
 0 (ديصلا ميرحت) باب :مألا

 رهُماَعَطَو رخَبْلا ُدِيَص ُدِم بص مل لب َّلِحُأ ) :َكك هللا لاق :هللا همحر _ويطفاشلا ل لاق

 ليق عستاو هؤام رثك ام لكف ءعماج مسا رحبلاو :هللا همحر يشل لاق

 لخديو «معت :ليق .حلاملا وه رحبلا :فورعملا رحبلاف :لئاق لاق نإف رجب اذه

 .برعلا دنع فورعم كلذو «بذعلا هيف

 :" (اطخ ديصلا لتق) باب :(اضيأ) مألا

 :كَبَك هللا لاق «ىلاعت هللا باتك ف (*”عونمم هلك ديصلا :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 مري ُْيَص ْمُكيلَع َمَرُحَو ؛ ٍةَراَمَسلِ !َو ْمُكَل اهتم دُهُماَعَط َطَو رخَبْلا ُديَص ّمُكَل لجأ )

 مكح بك هللا نأكو ؛مارحإلا يف هلك ًامرحم ديصلا ناك املف «ةيآلا 6 اًمّرُح َريَمُد

 يف لاومألاو سانلا نم عونمملا يف مرغلا نيب نوملسملا قرفي مل امك «قرفتيال

 مُكيلَع مْرَحَو ةرايصلِو ْمُكَل اع هُماَعَطَو رخل ُيَص ْمُكَل لجأ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 .[17 :ةدئامل] ( َتوُرَفَح ِهْيَلِإ ى أ هَل اونو اًمُرُح ْرَُمُد اَم ريل ُدّيَص

 . 177" /ص 1" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 18١ /ص 37 /جءمألا (؟)

 .475 /ص «ا' /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.187 /ص «؟ /ج ءمألا ()

 .177/ص ءال /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءعونمم هلك مارحإلا ءانثأ ربلا ديص :يأ (4)

 فخ



 2 مرحملا هبيصيرئاطلا ةيدف :(اضيأ) مألا
 نم هل لثم الو رئاطلا يدفت فيكف :لئاق لاق نإف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 لاق نإف ,لوقعملاو ءسايقلا مث «راثآلا مث ,باتكلاب لالدتسالاب هُنْيَدَف :ليق ؟معنلا

 ُهُماَعَطَو رَخَبْلا ٌُدَيَص ْمُكَل َلِحَأ ) :َكْبَك هللا لاق :ليق ؟باتتكلاب لالدتسالا نيأف

 ديصلا لخدف «ةيآلا © اًمَرَح َرَثْمُد مِن ُدْيَص َمُكيلع مَرْحَو راسو َّمُكَل اًعَتَم

 املف .هلثمب ىدفي نأ هنم لثم هل اميف رمأ َكْك هللا تدجوو .ميرحتلا يف هلك لوكأملا

 ءاضقب يضقي ومَا لوسر تدجوو ءأمّرحم ناكو .معنلا نم هل لثم ال رئاطلا ناك

 يف تيضقف «هتميقب فلتُي نأ ًامرحم ناك اميف نوضقي نوملسملاو .هنامضب عرزلا يف
 .عامجإلاو ةنسلا ىلع ًاسايقو «باتكلا يف مرحم هنأب هتميقب رئاطلا نم ديصلا

 :"”رحبلا ديص :(اضيأ) مألا

 رهُماَعَطَو رخَبلا ُديَص ُدِيَص َمُكَل لِجُأ ) :ىلاعت هللا لاق :هّللا همحر يمفاشلا ل لاق

 وأ عقنتسم ءام وأ ناك رئب يف ءديص هيف ناك ام لكف «ةيآلا 6 ةَراّمَسِلَو َ أ ام

 ةمرحب عنمي مل ام هنأل ؛ لكؤيو داصي مرحلاو لحلا يف ناك ءاوسو ءرحب وهف «هريغ
 ىلإ يوأي امنإف هرئاط امأف ؛هشيع رثكأ هيف شيعي ناك ام الإ هديص سيلو .ءيش
 .يِزُج بيصأ اذإ ربلا ديص نم وهف ؛هيف ضرأ
 :"'صنلا ةلالدب مرح ام :(اضيأ) مألا

 اًعنَبَم دهَماَعَطَو رْحَبْلا ُديَِص ديس ْمُكَل ُلِحَأ ) :َكك لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هؤانث لج ركذف «ةيآلا ) اًمرَح َرْثَمُد اَم ِربْلا ُديَص ْمُكيَلَع ٌمْرُحَو ” ةَرايصِلو مك

 .6507 /ص .”” /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 1450 /ص ء” /ج ءمألا )١(
 /قيقحت مألا رظناو 0177و 117 /ص 2١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 5١4,. /ص ”ا/ج ألا هه

 .041و5 1١ /ص 7” /ج .بلطملا دبع .د
 دبع .د /قيقحن مألا رظناو 2.1١5١ /ص ١2/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 27114 /ص 2 /ج ألا ةوفإ

 737” /ص 3" /ج .بلطملا
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 ا ا قع ل ماس مرحملل رحيل ديس ةحايإ

 '' برعلا لكاأت الام ةهج نم مرحي ام :(اضيأ) مذ

 راع نمر ياو ف0 هل هعر ياش لق

 وعتمتسي مهل عاتم هيف ام لكو ."' هحلام هماعطو هنو رحبلا ديص رهو) امهدحأ

 ممن ال قل هللو كل هين ةنسر هبتك يف هلكأب رمح تسي نأ «ربلا ديص مهيلع مّرَحو «هلكأب

 .- ملعأ هلو - مارحإلا لبق مهل ًالالح ناك ام الإ مارحإلا يف ربلا ديص نم مهيلع

 :"” (جحلا 4) باب :(اضيأ) مألا
 يف هشاعم ناك ام عيمج مرحما ديصي نأب سأب الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اَكَتَم ههُماَعَطَو رخَبلأ ُدَيَص َّمُكَل لِجأ ) :كَبك هللا لاق «هريغو كمسلا نم ءامل

 لهأ ضعب لاقف ةيآلا © اًمُرُح َمَُمُد اَم ِربْل ُدِيَص ْمُكَيَلَع َمْرْحَو . ةَراَيَلَو َمُكَل

 .- ملعأ ىلاعت هّللاو - لاق ام هبشي وهو هيف ناك ام لك :هماعط :ريسفتلاب ملعلا

 (© نيميلاوغل :(اضيا) مألا
 لاقف مثأملا دمع يف تارافكلا لعج دق َكْبَك هللا نإ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © اًمرُح َرْثَمُد ام ربْلآ ُدَيَص َمُكيَلَع َمَرْحَو ) :ىلاعت

 .د /قيقحت مألا رظناو ؛85/ص ١ /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو ء«'18و؟ 47 /ص .؟/ج ءمألا )١(

 .١511/ص "جا «بلطملا دبع

 ماعط هذ رمع رسف دقو «قباسلا عجرملا شمالا رظنا «هلكأي هماعطو» ىرخأ ةخسن يفو )0

 ةيشاح رظنا «ةتيملبو كلذ وحنب :امهنع هللا يضر سابع نبا هرسفو ءهيف يمر امب :رحبلا
 .45/ص .؟ /ج .نآرقلا ماكحأ

 .747” /ص .8/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 21147 /ص ءال/ج ءمألا (6)

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو «.١١1/ص «؟ /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو .77 /ص ءال /ج ءمألا (:)

 ١6١١6 /ص 28 /ج .بلطملا

, 732١ 



 :"” (اطخ ديصلا لتق) باب :(اضيأ) مألا
 َمَرُحَو ) :َكك هللا لوقب عونمم مارحإلا يف ديصلا :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ًادمع هنم لتق اميف مكح هيف هلل ناكو «ةيآلا © اًمُرُح َرُتَمُد اَم ِربَلآ ُدّيَص َمُكِيَلَع
 .ديصلا عيمج ىلع ًاماع ًاقلطم باتكلاب عنملا ناكو «هلثم ءازجب

 :"'' (حئابذلاو ديصلا) باتك :ينزملا رصتخم

 ههُماَعَطَو رخَبْلا ُدْيَص ْمُكَل ّلِحَأ ) :هؤانث لج هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ال صوصخملاف ًائيش هلم صخ نمف .مومع اذهو .ةيآلا 4 ةَراّيَصِلَو َمُكَل اًعتَم

 .هللا دارأ ام نولهجي ال نيذلا عامجإ وأ «ةّنسب الإ ملعلا لهأ دنع زوجي

 :"' (ديصلا نم مرحملا لكأي ام) باب :(اضيأ) يتزملارصتخم

 َمّرَحَو ) :هللا لوق نم ئرما سفن يف ضرع نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم مرحا عنم هؤانث لج هللا نإ :هل ليق «ةيآلا © اًمّرُح َرثْمُد اَم ربل ُدَيَص َمُكْيَلَع

 يف لاقو «ةيآلا [40 :ةدئالا] ©« مرح َمُتنأَو َديَّصلآ ْوُلِمفَت ال ) لاقف ديصلا لتق

 نأ لمتحاف .ةيآلا « ْمُكَّل اَهَتَم ُهُماَعَطَو رْخَبْلا ُدَيَص َمُكَل ّلِحَأ ) :ىرخألا ةيآلا

 مل مث ؛هماعط كلذ نوكي نأو .هوديصي مل نإ هولكأي نأو ءرحبلا ديص اوديصي
 يف لاقو .هماعط لكأيو رحبلا ديص ديصي نأ مرحملل نأ يف سانلا فلتخي

 اولتقت الآ لمتحاف «ةيآلا ( اّمُرُح َرّشْمُد اَم ِربْلآ ُدْيَص َمُكَيَلَع َمَرُحَو ) :اهقايس

 .- ملعأ هللاو - نآرقلا رهاظ كلذ هبشأو ءأمرح متمدام ربلا ديص

 .426 /ص 23" /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو لملك /ص 3 /ج ألا قرد

 .787” /ص «ينزملا رصتخم قه

 3 / قيقحت مألا رظناو 0لالوو ١78 /ص «ثيدحلا فالتخا رظناو 2016 /ص «ينزملا رصتخم قفز

 .714و3717”/ص 3٠١ /ج «بلطملا دبع
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 :نيلاح يف ربلا ديص هّللا ميرحت نأ ىلع ةنسلا تلد مث

 .هديصب رمأ اذإ هلكأي الأو ,هيدفي نأب عضوملا كلذ يف رمأو ءلجر هلتقي نأ

 ىلوأو ني هللا لوسر ةنس هيلع تلد ام هللا باتكب يناعملا ىلوأ ناكف

 لهأ ربخ قيدصت كلذ يف انيلع نأل ؛ةفلتخم ثيداحألا نوكت الأ انب يناعملا

 .ةماع ال ةصاخ ربخ وه امنإ ةنسلا صاخو .هقيدصت نكمأ ام قدصلا

 :''' (هلتق مرحملل لحي ام) باب :(ًاضيأ) ينزملا رصتخم

 اَمربْلآ ُدَيَص ُدْيَص َمُكيَلَع ٌمْرُحَو ) :زعو لج هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لبق مه ناك ام مهيلع مَّرُح يذلا ديصلا نأ ىلع لدف «ةيآلا © اًمّرُح

 .هلبق ًاحابم ناك ام الإ ةصاخ مارخإلا يف مّرحي نأ هبشي ال هنأل الح ءارحإلا

 7 « ْعَلَبْلا لإ ٍلوُسّدلَأ ىَلَع ام ) : كو هللا لاق

 "" سانلا ىلع مث 48 يبنلا ىلع ضرفلاو ليزنتلا أدتبم :مألا

 ؛مهغالبإ - © هيبن ىلع - هيلع هللا ضرفف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هرمأي ملو ؛هباتك نم ةيآ ريغ يف كلذ نابأو .مههاتق هيلع ضرفي ملو «هتدابعو

 « ْعلَبْلا الإ ٍلوُسَولَ َلَع ام ) :هلوق - اهنم كلذ يف تايآ - هيلع لزنأو «مهتلزعب

 .ىنعملا اذه لثم يف عضوم ريغ يف نآرقلا يف تركذ ةريثك ءايشأ عم «ةيآلا

 )١( /ص «ينزملا رصتخم 1.

 :ةدداملا © َنوُمُشكَت اَمَو َنوُدبُت ام ُمَلْعيُهَنآَو ْغلبلا اَلِإ ٍلوُسَرلَأ َلَع ام ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

68]. 

 .د /قيقحت مألا رظناو ١٠و94 /ص 5 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 23250 /ص 4 /ج ءمألا (7)

 .77207" /ص ؛6 /ج .بلطملا دبع
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 اي ) :هنوق ىلإ « َمُكَوُصَت كَل َدَبت نإ ءاَيْشَأ نع أوُلَعَست ال ) : كت هللا لاق

 6( تريرفنك
 :"” ناعللا :مألا

 نع .باهش نبا نع .دعس نب ميهاربإ انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نيملسملا يف نيملسملا مظعأ نإ» :لاق كف ىينلا نأ ءهيبأ نع .دعس نب رماع
 ."” ثيدحلا « هتلأسم لجأ نم مّرُحَف ْمْرَحُي مل ءيش نع لأس نم ءًأمرج

 ينلا نع «هيبأ نع ,دعس نب رماع نع ؛باهش نبا نع «ةنييع نبا انربخأو
 ىلإ « َمُكْوُمَت ْمُكَل َدَبُت نإ ْءآَيْهَأ ْنَع اوُلََسَت ال ) :كي هللا لاق «©” هانعم لثم كف

 .ناتيآلا 6« تريرفك اهي ) :هلوق
 يحولا ناك اذإ - لزني مل اميف اهيف لئاسملا تناك :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هريغو اق هلوسر لوق مث «ىلاعتو كرابت هللا لوق نم تركذ امل .هوركمب - لزني

 نإ ْمُكوَسَن مل دب نإ ءآَيغَأ ْنَع اوُلََسَت ال اوُتَماَع تريِذأأ اجيأتَي ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا (1)

 مكلف ني موق اَهَلأَس ذه © ٌميِلَح اوُقَع آو اع هلآ اَفَع مك دب ناري ندج اْبَع اولتسُت
 .[101-101 :ةدئامل] ©« تريرفك اي أوُحَبْصُأ ّرَث

 ١ /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو «(«شماهحلا) 77 /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو 1117 /ص فرج ألا (9)
 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ظافلألا ضعب يف فالتخا يف فالتخا عم 4١.: /ص
 ."؟9و 3؟8/ص ت/ج

 يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور حيحص ثيدحلا (9)
 ءافش رظنا ؛مدقت ال حيحص ثيدحلاو .نإ نودب درو دقو .55/مقرب 16و 47 /ص 31ج

 .717 /مقرب .48 /ص ١ /ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا

 .قباسلا ثيدحلا رظنا .حيحص ثيدحلا (1)

 "ذظ:



 وأ .هباتك يف هللا همرح نإف «مّرحي مل امع اولأست نأ مكل ةيهارك :هانعم يفو

 ."” ةئسل ةّنْس # هلوسر ناسل

 ""” ( م اَح الَو ةَليِصَو الو ِةَبباَس الو ٍةَرِ ْنِم ُهَللأ َلَعَج اَم ) : كَ هللا لاق

00 
 مهسفنأ ىلع نوكررشملا مرح ام :مألا

 نابأ .ءايشأ مهلاومأ نم مهسفنأ ىلع نوكرشملا مرح : هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءاهنم «ىلاعت هللا ركذ ام ضعب تركذ دقو ؛مهميرحتب ًامارح تسيل اهنأ َكِ هللا

 منغلاو لبإلا يف اهنوكرتي اوناك «ماحلاو .ةليصولاو «ةبئاسلاو .ةريحبلا :لثم كلذو

 لاقف «عضوملا اذه ريغ يف هترسف دقو ءاهَكْلِمو اهموحلو اهنابلأ نومرحيف «قتعلاك

 .ةيآلا ( م اَح اَلَو لمص الو ِةَبِآَس اَلَو قرر ْنِم ُهَّلَأ َلَعَج اَم ) :ىلاعتو كرابت

 2 تامرحملا تاقدصلا 4 فالخلا :(اضيأ) مألا

 الو ٍةَبِيأَس لَو ةَريجن ْنِم ُهَللا َلَعَج ام ام ) :ككمْشا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لطبأف ءاهنوسبحي ةيلهاجلا لهأ ناك ىتلا ُسُبَحلا هذهف «ةيآلا 6 ِماَح لَو ةَليِصَو

 ماكحأو «ةلاسرلا يف تدرو امك «ةنسب» باوصلاو ءأطخ وهو «ةنسل» مألا يف تدرو اذكه )١(

 .؟ /ةرقف يف دراولا عجرملا رظنا «نآرقلا

 نذل نلوم اح الَو ِةَليصَو الو وّبِآَس اَلَو قرن ْنِم ُهَلا َلَعَج ام ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 010١. تسال ( َنولَِْي ال َمُمْركَأَو َبذَكلأ هلا لع نوم اوف
 /قيقحت مألا رظناو 23٠١١9٠٠١ /ص ؛؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «7 47 /ص ,ىرج مألا (7)

 11١. /ص . 7” /ج «بلطملا دبع .د

 يعفاشلا بقانم رظناو ء141و157 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .017 /ص ؛4 /ج «مألا (5)

 ٠١. ا /ص «0 /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .0505 /ص 31ج
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 لجرلا نأ :يهو ءاهايإ هللا لاطبإب كَم هللا لوسر اهلطبأو ءاهيف مهطورش هللا

 .هرهظ ىمح :يأ .ماح وه «هنم جتنأف حقلأ مث .هلبإ لحف جتن اذإ لوقي ناك

 ىلع ةليصولاو ةريحبلا يف لوقيو .هل قتعلاب ًاهيبش كلذ لعجيو «هبوكر مّرحُيف
 الو .كؤالو يل نوكي ال «ةبئاس رح تنأ :هدبعل لوقيو ءاذه ضعب قفاوي ىنعم

 :مئاهبلا يف ًاضيأ هنإ :ليق .معن :تلقف ؟اذه ريغ ةبئاسلا يف ليق لهف :لاق

 هللا لوسر در «مئاهبلا ىلع عقي ال قتعلا ناك املف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نمل ءالولا لعجو قتعلا تبثأو «هكلام ىلإ ماحلاو ةليصولاو ةريحبلا كلم ف
 هتملع - ةيلهاجلا لهأ سبحي ملو «"" بسنلا مكح لثمب هل مكحو ,ةبئاسلا قتعأ

 .مالسإلا لهأ سبح امنإو ءاهسبحب ًارربت ًاضرأ الو اراد -

 :"* (ثيراوملا) باب :(اضيأ) مألا
 «ةبئاسلا نوبيسُيو «ةريحبلا نورحبُي ةيلهاجلا لهأ ناك :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف نولوقي اوناكف «منغلاو لبإلا نم هذهو «ماحلا نوفعُيو ؛ةليصولا نولصويو

 :يأ , « ماَح ) ةرشع هل جتن :ليقو «نينس رشع لجرلا لبإ يف برض اذإ :ماحلا
 .بكري نأ لحي الف هرهظ ىمح

 جتنو «"” اموت ًانوطب تلصو اذإ منغلا نم يه :ةليصولا يف نولوقيو
 .اهلثم اهريغب نولعفي امث اهنوعنمي اوناكف ءاهجاتن

 نإ قتعملا هقيقر ديسلا ثريف «ءقتعأ نمل ءالولا 8# هللا لوسر لعج ذإ .ثاريملا يف اذه :تلق )١(

 .بسنلاب ةبصعلا ثاريمك ديسلا ثاريم ناكف هل ةبصع دجوي ملو تام

 .170و159 /ص «0 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءل5 /ص ة/ج مألا (؟)

 .نطب لك يف مئاوت تدلو :يأ :ًأموت رف
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 الو .كيلع انل ءالو الو «ةبئاس كانقتعأ دق :نولوقيف «ةبئاسلا نوبّيسُيو

 ْنِم ُهّللأ َلَعَج اَم ) :َكبك هللا لزنأف «كيف انرربتل لمكأ نوكيل كنم عجري ثاريم

 ىلإ منغلا © هلوسر مث هللا درف «ةيآلا « ِماَح اّلَو ِةَلِصَو الو ِةَبَس اَلَو قري

 مل «هريعب قتعأ هلأ ول كلذكو .نييمدآلا ريغ ىلع عقي ال قتعلا ناك اذإ اهكلام

 كلذكف .هيف طرشلا لطبيو «كلذ هيلإ ُدَري نأ َكْبَك هللا مكح اذإ .هنم قتعلاب عنمي

 .كل انفصو يتلا ةلمجلا عم .هقتعأ نم ءالو ىلإ هدرو «ةبئاسلا يف طورشلا لطبأ

 ,) (ءالولا ؤ) فالخلا :(اضيأ) مألا

 :ىلاعتو كرابت هللا لاق - رواحملل :يأ - هل تلقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 هدبع قتعي ناك لجرلا نأ معزي ملعلا لهأ نم ىضرأ نم تعمس :تلق ؟اذه

 ال نأ ماحلاو «لبإلا نم ةليصولا يف لعفيو .هئرأ ال :لوقيف ةبئاس ةيلهاجلا يف

 ( ِراَح اَلَو ِةَلمصَو الو ٍةَبيأَس اَلَو قر ْنِم هلأ َلَعَج ام ) د هللا لاقف «بكري

 «قتعأ نمل ءالولا نأ ىضقو ءاهيف مهطورش لطبأف «متلعج ام ىنعم ىلع ةيآلا
 مكح يف قتعلا ناك اذإ ؛ اهكلام كلم ىلإ ماحلاو ؛ةليصولاو «ةريحبلا ٌدرو

 .مئاهبلا ىلع عقي ال نأ مالسإلا

 2" ماحلاو ةيئاسلاو ةليصولاو ةريحبلا :(اضيأ) مألا
 :لاق هّللا همحر ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 7847و 187 /ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 7 /صء4/جءمألا )١(

 ,1408-450/ص ال /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 18و18 /ص .”/ج ألا (؟)

 ١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ,765؟-١75/ص «.يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظناو

 "1١1-١160. /ص

 و



 اَلَو رين ْنِم ُهَلل َلَعَج ام ١) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق ما 7

 ام ىلع ًاذفان كلذ هللا لعج ام الإ لمتحي ملف «ةيآلا « م اَح الو ِةَليِصَو لَو ٍةَبيَس

 .كَبَك هللا ةعاط ريغ ىلع هنم اولعج ام لاطبإ اذهو .هومتلعج

 نولصويو «ةبئاسلا نوبيسيو «ةريحبلا نورحبي اوناك :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ...برعلا فئاوط نم ًاريثك ْتَعِمُنِم ,ناعم ريغ ىلع ؛ماحلا نومحيو «ةليصولا
 ءانوطب جتنت ةقانلا :ةريحبلا :اولاق نأ هتياكح ىلع نيعمتجم اوكح امم ناكف

 نوزيجتسي الو «''' ءاحطبلا يف اهنبل بلحيو ءاهليبس يلي ءاهنذأ اهكلام ّقشيف
 نوطب ةسمحخ جتنت :مهضعب لاقف ءضعب ىلع مهضعب داز مث ءاهنبلب عافتنالا

 .اثانإ اهلك نوطبلا كلت تناك اذإ كلذو :مهضعب لاقو «رحبتف

 نم هريغ وأ ضرملا نم ءربلا لثم ثداحلا دنع لجرلا هقتعي دبعلا :ةبئاسلاو

 الف :كتبيس ىنعي .ةبئاس كتقتعأ دق :لوقيف هقتع ئدتبي نأ وأ ءركشلا هوجو

 دازو .ككلمب عافتنالا يلإ دوعي ال امك «كتالوب عافتنالا يل الو يلإ دوعت

 :رخآ هجو نم نوكي اضيأ ةبئاسلاو ءامهدحأ اذه ناهجو ةبئاسلا :لاقف مهضعب

 نوكي الف هبيسي نأ ةجاحلا ئدتبي وأ «ةجاحلا هبحاص هيلع حجني ريعبلا وهو

 .ليبس هيلع

 .قتعلاك هنأ اوعنص اميف هلك اذه يف مهبهذم تيأرو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 اوتقو يتلا نطبألا دعب رخآ تدلو اذإف «نطبألا جتنت ةاشلا :ةليصولاو :لاق
 يف "' نيقانع نيقانع ةسمخلا نطبألا جتنت مهضعب دازو ءاهاخأ تلصو :ليق ءاهل

 )١( ملعأ هللاو - اهنبلب اهلهأ عفتني الو ؛سانلل ًاليبس لعجت :يأ -.

 طيحملا سوماقلا رظنا ,لوحلا مامت ىلإ ةدالولا نيح نم منغلاو زعاملا دلو نم ىثنألا :قاتعلا (؟)

 /ص ؛«يعفاشلا ظافلا بيرغ يف رهازلا رظناو «577 /ص ءطيسولا مجعملاو «78١1/ص

 .ةدازتسالل 01١"
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 مهضعب دازو ؛هعم هل خأب نطب يذ لك لصت ةيلصو هذه :لاقيف ءنطب لك
 .ةعبس يفو .ةسمحخ يف اهنولصويو .نطبأ ةثالث يف اهنولصوي دق :لاقف

 دق :لاقيو ىّلْخُيف ءنينس رشع لجرلا لبإ يف برضي لحفلا :ماحلاو :لاق

 نم مهل نوكي :لاقف مهضعب دازو ,ءيشب هرهظ نم نوعفتني الف .هرهظ اذه ىمح
 .هرهظ اذه ىمح دق :لاقيف «لبإلا نم رشع هبلص نم جرخ امت جتنأ امو .هبلص

 نم تيقل نمم اذهب ملعأ برعلا نم ملعلا لهأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ...ريسفتلا لهأ

 ىف يك هلل ةعاطو «قالخألا يف رب :دحاو رمأ اهنم ًارومأ عمجي مهلعف ناكو

 طرشلا رو بلا ذفأف ىلا نم سيل ًاطرش ءيشلا كلذ يف اوطرش مث «هتعفنم

 :ةبئاس ق قتعي ىنعمو «ةبئاس هدبع قتعي ناك مهدحأ نأ :وهو ءربلا نم سيل يذلا

 راصف « .كسفن كتكلمو يكلم نم كتجرخأ امكف «ةبئاس رح تنأ :لوقي نأ وه

 دنع مث ء هللا لوسر ةّئس يف مث هيف أدب كي هللا باتك يف ًازئاج قتعلا ناكف

 ًالطبم أطرش هقتعمل هقتعمل هؤالو تبثي ال ةبئاس قتعلا نأب طرشلا ناكو «نيملسملا ماوع

 او ٍةَبِباَس اَلَو قرين ْنِم ُهَلَأ َلَعَج اَم ) :َكَبَي هلوقب ىلاعتو كرابت هللا باتك يف

 :العو لج هللا لوق نأ انيب انأل ؛ - ملعأ ىلاعت هللاو - ةيآلا « ِماَح اَلَو ٍةَلِمِصَو

 :نيينعم الإ لمتحي ال ( ِةَبِبآَس اَلَو )

 ةريحبلا نكت مل امك أرب نكي مل ةبئاس قتعأ اذإ دبعلا نأ :امهدحأ

 ءاهروهظ ةيامحو اهليصوتو اهريحبت نم اهكلام لعج ام ىلع ماحلاو ةليصولاو
 لبق اهكلام كلم لصأ ىلع تناك ءاهيف اهكلام طرش هركذ لج هللا لطبأ املف

 .لاق ام اهكلام لوقي نأ

 "ذ



 :' نمؤملا قتعي رفاكلاو ةبئاسلا ف فالخلا :(اضيأ) مألا

 ام ) :دلك هللا لوق يف هيلع لخدي ام رصتخم نمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لطبي نأ ىلاعتو كرابت هللا مكحب دبال هنأ «ةيآلا 4 ِةَبِبآاَس اَلَو قرح ْنِم ُهَللا َلَعَج

 الطبم هركذ دق ىلاعتو كرابت هللا نأل ؛ضعب نود هرمأ ضعب وأ هلك ةبئاسلا رمأ

 .ماحلاو ةليصولاو ةريحبلا نم هدعبو هلبق لطبأ ام عم

 ةريحبلا لعجت ال امك ءاقتع هقتع لعجي الف هلك ةبئاسلا رمأ لطبي :لاق نإف

 .ةيآلا قايس هلمتحي دق لوق اذهف ءاهيكلام كلم نع ةجراخ ماحلاو ةليصولاو

 ؛مئاهبلا جارخإو .مهيكلام كلم نم نييمدآلا جارخإ نيب قرف دق كك هللا نكلو

 املو «هنم هب رمأو ؛قتعلا نم ىلاعتو كرابت هللا زاجأ امب ةبئاسلا يف قتعلا انزجاف
 نم كبك هللا لطبأ يذلا ّنأ ملعن نأ ىلإ نيرطضم انك ةبئاسلا يف قتعلا انزجأ

 هلطبأ املف هيدي نم ةبئاسلا ءالو ةبئاسلل قتعملا جارخإ :وهو «بييستلا ةبئاسلا
 8 هللا ين ةنس مث هدر يف هللا باتك صنب - قتعملل هؤالو ناك ىلاعتو كرابت هلل

 لصأ هيف بسنُي اميف يك هللا باتك يف يآلا لئالد عم - قتعملل ءالولا نأ يف

 .مهقتعأ نم ىلإ ءالولا

 :"' ماحلاو ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا عيرفت :(اضيأ) مألا

 ٍةَبياَس اَلَو ٍةريجم ْنِم ُهّللا َلَعَج اَم ) :َك هللا لاق املو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 « قري ْنِم ُهَللا ٌلَعَج اَم ) :كَك هلل لوق يف ناكف «ةيآلا « ِماَح اَلَو َِليِصَو اّلَو

 هللا ءاضق نأ ىلع ًاليلد ناكو ؛متلعج ام ىلع ال هللا لعج ام ىلع ةلالد «ةيآلا

 ال يتلا مئاهبلا نم ماحلاو ةليصولاو ةريحبلا تناكو ؛متلعجام ذفني الأ ٌرعو لج

 تناكو .هلثم يمدآ كلم ريغ ىلإ هكلم نم اهجرخأ اهكلام ناكو ؛قتع اهيلع عقي

- 

 .4526 /ص ال /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 1417 /صضص ا/ج ألا 2غ(

 17١ /ص ءال /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2184 /ص .”/ج مألا )0

 معد



 ىلإ ًائيش ةكلم نم جرخأ اذإ ءرملا ناك ,نويمدآلا كلمي امنإ ءائيش كلمت ال لاومألا

 ماحلاو ةبئاسلاو ةليصولاو ةريحبلا تناك اذإو : 0 هللا هحر يمفاشلا لاق

 ربي م هيف هلل ةعاط ال ام رذن نم ّنأ «ةلالد هريغل اذه يفف كك هللا اهلطبأف ءأرذن

 ةنسلاو «ةرافك هيف هيلع نأ ركذي ملو هلطبأ ىلاعتو كرابت هللا نأل ؛هرفكي ملو «هرذن

 .ىلاعتو كرابت هللا باتك هب ءاج يذلا لثمب تءاج دق هم هللا لوسر نع

 نع ؛يليألا كلملا دبع نب ةحلط نع «كلام انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 عيطي نأ رذن نم» .لاق 18 ينل نأ اهنع هلل يضر ةشئاع نع لمح نب مسالا

 ثيددحلا ١ هصغي الف هللا يصعي نأ رذن نمو هعطيأف هلل

 نع .ديجلا دبع نب باهولا دبعو «ةنييع نبا انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 ّنأ # نيصح نب نارمع نع .بلهملا يبأ نع «ةبالِق يبأ نع «ةميمت يبأ نب بويأ
 .ثيدحلا "'« مدآ نبا كلمي ال اميف الو «ةيصعم يف رذن ال» :لاق هي هللا لوسر

 !' (ليدعتلاو حرجلاب هللا همحر يعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 .قاحسإ يبأ نب ايركز وبأو «ظفاحلا هللا دبع وبأو .هيقفلا رهاط وبأ انربخأ
 :لاق بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح :اولاق ورمع يبأ نب ديعس وبأو
 :لوقي مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم تعمس

 177١. /ص ءال /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 215١0 /ص :”/ج «مآلا )غ1(

 نب ةحلط قيرط نم مهلك مهريغو نئسلا باحصأو ناخيشلا هاور ,حيحص ثيدحلا (؟)
 .5141/مقرب .18١/ص 2, /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا هب كلملادبع

 دواد وبأو ”22١/7 روذنلا) ملسم مامإلا هاور ليوط ثيدح نم ءزج وهو حيحص ثيدحلا ةرفإ
 60و1١: /ص 25 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا يتهيبلاو دمحأو يئاسنلاو

 .0١50و 5149و 714 /مقرب

 6٠00. /ص ١. /ج .يعفاشلا بقانم قد



 ءاج يذلا ّسْبحلا :« هللا همحر كلام» لاق :لوقي هللا همحر يعفاشلا تعمس

 لَو ةريج ْنِم هلأ َلَعَج ام ) :ىلاعت هللا باتك يف يذلا وه هقالطإب ك# دمحم

 ابأ كلام هب مّلك :هللا دبع نب دمحم لاق «ةيآلا « ٍماَح اَلَو ِةَلصَو الو ٍةَببَس

 .- ديشرلا وراه - نينمؤملا ريمأ دنع فسوي

 0 ( َةُكَسْفنَأ َمُكَيَلَع ) : 38 هللا لاق

 ام ىوس ةقرفتم تايآ 4 ؛ريسفتلا 4 - يعفاشلا - نع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 قفز .٠
 : ىصمف

 اذه :لاق .ةيآلا © َمُكَسْفنأ َمُكَيَلَع ) :َكك هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 كبك هلوق لثمو «ةيآلا [؟7* :ةرقبلا] ©« ْمُهَدِه كلَيَلَع سيل ) :ىلاعت هلوق لثم

 .ةيآلا 14١[ :ءاسنلا] © َورَيَغ ثيِدَح ىف أوضوخحت مح ْمِهَعَم اوُدْعَفَت الق )

 ."' ظافلأ ىلع - نآرقلا يف - اذه لثمو

 ( ُتوَمْلآ مُكَدَحْأَرَضَح اذِإ مُكَيَيَب ةَدكبس ْأوُكَماََنيِلآ اجأتَي ) : كو هللا لاق و 27 20 8 2

 اق اَمْنِإ اَقَحَتْسَآ اًمُهنَأ لع ربع ْنِإَف ) : كو هللا لاقو ا ةَر نا كاف هر و

 « اَمُهَماَقُم

 وُمْيَدَتَهآ اَذإ لص نم مُكْرُصَي ل كش ْمُكْيَلَع أوُتَماَم َنيِذلأ يأتي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 1١١[. :ةدئامل] ( َنوَُمْعَت َمُيَدُك ام مُكُفبكُيَف اًعيِح ْمُكُعِجَرَم ِهَلأ ىلإ

 .181و 186 /ص 7 /ج «نآرقلا ماكحأ (؟)

 .نايبلا يف فانصاو «ريبعتلا يف ناولأ ىلع :يأ ()
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 27 ( َةِسَمَيَأ َدَعَب ندم درت نأ أَوفاَححْوَأ ) : ك6 هللا لاقو

 "' ةمذلا لهأ نم عنمي ام عيرفت :مألا

 ْمُكَدَحْأَرْصَح اَذإ ْمُكَيَيَب ةَدِبَك ) :لوقي كك هللا نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلاعت هللاو - :ليق ؟هانعم امف .ةيآلا 6 هب ٍناَمِسِقُيَف ) :ىلإ عيبرلا أرق « ْتَوَمْلَ

 .- ملعأ
 (يرفعجلا ىسوم نب ذاعم) ديعس وبأ انربخأ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 اذه تذخأ :لتاقم لاق ءريكب لاق ءنايح نب ب لتاقم نع ءفورعم نب ريكُب نع

 اَوَذ ناْنآ ) :ىلاعتو كرابت هلوق يف كاحضلاو ,نسحلاو .دهاجم نع ريسفتلا

 "” نيرأد لهأ نم نيينارصن نيلجر ّنأ «ةيآلا « ْمُكَسّم ٍلَذَع

000 

 قفز

 .ىميمت :امهدحأ

 مردعص عع

 ّنيِح ُثوَمْل ُمُكَدَحَأ َرْصضَح اَذِإ كيت ٌةَدََبنس أوُتَماَ َنيِذْلا امتي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك تايآلا

 ٌةَبيِصُت مُكَتَبَصَأَف ٍضرألآ ىف ٌمَرَص رش نإ َمُكِريَغ نِم ِناَرْخاَء أ مكن ٍلْذَع اَوَذ ناتذآ ٍةّيِصَوْل

 ' يف اَذ َناكَوَلو اَنَمَث هي ى فت زن نإ كي اس لأ دن هوب 'توَمَل
 ِناَموُقَي ٍناَرَخاَقَ امْثِإ اقَحتسآ اًمُهّْنَأ ْنَع ريع نِإَف © نيمثألا َنِمَّل اَذِإ آنِإ لأ ةَدَبَنم متكت اَلَو

 اَمَو اَمِهِتَدَبَش ني كوَحْأ آَُئَدَجَحَل هلأ ٍناَمِسقيَ ٍنيَلوألا ُمِهَلَع ٌقَحَتْسَأ َنيِذلا م اَمُهَماَقَم

 َدْعَب نمل ُدَرَت نأ أَوُفاََحْوَأ اَهِهْجَو ْىَلَع ةدجشلاب اوُنأَي نأ قذأ كلذ © َنِلَطلأ نمل ذإ نإ اندم

 .[١1م-١١1 :ةدامل] © َنيِقِسَفْلأ مْرَقْلا ىِدَتي ال ُهََو أوُعَمْسأَو هلأ أوُقتأَو ومي

 مألا رظناو 2154 - ١58 /ص .؟ /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو 3504 و 7٠١8 /ص «4 /ج «مألا

 6٠٠١-005. /ص 4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت

 نم كسملا اهيلإ بلجي نيرحبلاب ةضرف وأ ءرحبلا ءىطاش ىلع سراف دالب يف ةيرق ىلإ ةبسن (*)
 نيع ىلإ ةبسن امبر :لوقأو «شماهلاب 2158 /ص 2, /ج «نآرقلا ماكحأ يف يقهيبلا هركذ «دنملا

 .رادلا :ةدام ه٠: /ص طيح سوماقلا رظنا ءرادلا دبع هب ىمس منص ىلإ وأ «ماشلاب ءام
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 يشرقلا عمو ءرحبلا اوبكرف ةراجت يف شيرقل ىلوم امهبحص «ينامي :رخآلاو
 لعجف .يشرقلا ضرمف «ةقرَو ءزبو «ةينآ نيب نم هؤايلوأ هملع دق ءمولعم لام
 ءايلوأ ىلإ هاعفدف «ةيصولاو لاملا ناّيرادلا ضبقو «تامف نْيَيرادلا ىلإ ةيصو

 دق انبحاص نإ نيياردلل اولاقف لاملا ةلق موقلا ركنأو ؛هلام ضعبب اءاجو «تيمل

 ؟هيف عضوف ًائيش ىرتشا وأ ءًائيش عاب لهف .هب انامتيتأ امم رثكأ لام هعمو جرخ
 اوضبقف ءانامتنخ امكنإف :اولاق ءال :الاق ؟هسفن ىلع قفنأف هضرم لاط له وأ

 اوُتَماَء َنيِذّلأ ايأتَي ) :كلك هللا لزنأف ,#2 هللا لوسر ىلإ امهرمأ اوعفرو لاملا

 .ةيآلا رخآ ىلإ ( ُتْوَمْلآ ُمُكَدَحَأَرْصَح اَذِإ َمُكَيِيَب ٌةَدََبَس

 «ةالصلا دعب اماقف ك# ىبنلا رمأ «ةالصلا دعب نم اسبحي نأ تلزن املف

 ]0 انإو ءهب مكانيتأ ام الإ لاما نم مكالوم كرت ام ؛تاومسلا بر هللاب افلحف

 آنإ هلأ َةَدبَه ُمّثكَت اَلَو وف اَذ َناَكَرَلَو ) :ايندلا نم ًاليلق أنمث انناميأب يرتشن

 كلذ دعب اودجو مهنإ مث ءامهليبس يّلُخ افلح املف «ةيآلا « َنيِمثآْلآ َنِمَل اذ

 افلكف ءابذكو «هتايح يف هنم هانيرتشا :الاقف نييرادلا اوذخأف ؛تيملا ةينآ نم ءانإ

 (َرْيغ نإَف ) :كبك هللا لزنأف 6 هللا لوسر ىلإ كلذ اوعفرف ءاهيلع اردقي ملف «ةنيبلا

 امتك يأ «نييرادلا ىنعي 6 اَمْنِإ آَقَحَتْسَآ اَمُهْنأ ْنِلَع ) :مِلْطَأ نإف لوقيف «ةيآلا

 ٌقَحَتْسأ َنيِذْلا ترم اَمُهَماَقُم ِناَموقَي ) :تيملا ءايلوأ نم © َناَرَحاَمَف ) :ًاقح كم 2م م ا” هس (|سوس ع ع عل ءعاسو »ل كل

 ءاذكو اذك ناك انبحاص لام نإ ]هلا نافلحيف 4 ِهَّلاب ٍناَمِسَقُيَف ِنَيَلوألآ ُمِيَلَع

 « َنيِمِلّظلَأ َنِمّل اذإ آَنِإ آيَدَتْعَأ اَمَو ) :قَحَل نييرادلا لبق بلطن يذلا ّنإو

 هايج لع قمل الا قد َكِلَذ ١ :تيملا ءايلوأ نيدهاشلا لوق اذه



 ملعأ الو «سانلا نم نييرادلا لاح لثم يف ناك نم :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نيلجرلا ّنآل ؛هضعب حّضوُي مل ناك نإو «لاق ام ىلع هلمح ريغ .ىنعم لمتحت ةيآلا

 نادهاش ناك اذإ :نوكي نأ هبشيف «تيملا ىنيمأ اناك «ةيصولا يدهاشك نيذللا

 ءامهناميأ تيملا ةثرو بلطف هيلع ادهش ام ىلع نينيمأ مكريغ نم وأ مكنم
 عضولا اذه يف ىمست فيكف :لاق نإف ,دوهشلا ىنعم يف ال «نانيمأ امهنأب اًفِلَحأ

 ناميأ ,مكنيب ةداهش ىنعم امنإو «ةداهش نينعالتملا نايأ تيمس امك ليق ؟ةداهش

 .- ملعأ ىلاعت هللاو - ىنعملا اذه ناك اذإ مكنيب

 يف اوفلتخا نيملسملا ملعن الو :ليق ؟ةداهشلا لمتحت مل فيكف لئاق لاق نإف

 مهعامجإ نوكي نأ زوجي الو «تدر وأ هتداهش تلبق «نيمي دهاش ىلع سيل هنأ

 اًمُهْنَأ نع َرْبُع ْنِإَف ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق هبشيو كك هللا باتكل ًافالخ

 لبق اركذي مو ءامهيديأ يف تيملا لام نم - لام - دجوي هقيآلا 6 اَمَّنِإ آَقَحَتْسَ

 لام ىلع تيملا ءايلوأ فلحأف «هعايتبا ايعدا دجو املف ءامهيديأ يف هنأ هدوجو

 لام هنأب ارقأ نييرادلا نأ اوفلحأ امنإو .هنم امهيديأ يف دجو نيح ايعدا امل .تيملا

 لبقت ملف «هءارش امهسفنأل ايعداو ءامهرارقإب تيملا لام نم الام راصف تيما
 يف هنيبي مل ديعس وبأ ناك نإو ءايعدا ام ىلع هاثراو فلحأف «ةئيب الب امهاوعد

 :هانعمب ءاج دقف نييبتلا اذه هثيدح

 نييرادلا نيمي تناك امنإ ؛نيميلل در اذه يف سيلو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دجو امم نايرادلا ىعدا ام ىلع تيملا ةثرو نيميو «ةنايخلا نم ةثرولا ءاعدا ىلع

 نم نيميلا در انزجأ امنإو .هلبق نم ام راص هنأو ءتيملل هنأ اًرقأو ءامهيديأ يف
 .ةيآلا هذه ريغ

 ماو مس اوس

 مهنأ «ةثرولا ىوعدب مهيلع تناك ناميألا نأ - ملعأ ىلاعت هللاو - كلذف «ةيآلا

 ملء



 مهئاعداو ءتيملل ناك اذه نأ .مهرارقإب نيفلاح ةئرولا راص مث ءاوناتخا

 امب ناميألا مهيلع ىّنثت - مهناميأ دعب - ناميأ درت نأ :لاقي نأ زاجف ءهنم هءارش

 لوق كلذو .مهل فلح نم ىلع بجي امك .ناميألا مه تراص نإ ؛مهيلع بجي

 امك اذه ناك اذإو ءافلحأ امك نافلحي 6 اَمُهَماَقَم ِناَموَقَي ) :- ملعأ هللاو - هللا

 لدع يوذ داهشإب كك هللا رمأل ةخوسنم الو ةخسانب ةيآلا هذه تسيلف تفصو

 .ءادهشلا نم ىضرن نمو «مكنم

 :" (اونز اذإ نيتمذلا دح) باب :(اضيا) مألا
 هدنع مهّلَدعأف ةمذلا لهأ ةداهش زاجأ نمو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا نإف :لئاق لاقف «ةسينكلل مهمزلاو .بيلصلل مهدجسأ ءاكرش هللاب مهمظعأ

 .ةيآلا 6 َمُكَرْيَغ ْنِم ِناَرَح اًءْوَأ مكن ٍلَدَع اَوَذ ٍناتْثآ ) :ةيصولا نيح لوقي كك

 ام رسفي امنإو ءاذه نم دارأ ام ىنعمب ملعأ هللاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ال هه هللا لوسر باحصأ ضعب نع رثأ وأ ,ةنس هيلع تلد ام هوجولا لمتحا

 :ةيآلا هذه لوأتي نم تعمس دقف .ءاهقفلا ماوع هيلع تعمتجا رمأ وأ .هل فلاخم

 ْنِم اًمُهَتوُسِبََخ ) :ي هللا لوقب اهيف جتحيو .نيملسملا نم مكتليبق ريغ نم ىلع
 ةالصلا لوقيف «ةيآلا « نيمثألا ) :ىلإ « َر ْرْبَتْرَأ نإ ِهّللأِب ِناَمِسِقيِف ةولّصلآ ٍدْعَب

 ةالص الف نوكرشملا امأف .هلل ةداهشلا نامتك نم نومئأتي نوملسملاو نيملسملل

 .مهيلع الو .نيملسملل ةداهشلا نامتك نم نومئأتي الو ةمئاق مهل

 نيتمذلا لهأ دح باب :هريدقت ريمض دجوي هنأكو :تلق 2147 و ١4١ /ص .”/ج «مألا )١(

 هانعمب شاقن درو دقف 27 /ص ءال /ج «مألا رظناو .- ملعأ هللاو - اونز اذإ (باتكلا لهأ)

 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 2104 /ص و ١54 - ١47 /ص «؟” /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو

 ٠"/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .(دهاشلا عم نيميلا يف فالخلا)» باب *

 م11” هم /ص



 أوُدِهْشَأَو ) :ىلاعت هلوقب ةخوسنم اهنأ ركذي نم تعمسو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .- ملعأ هللاو - «ةيآلا [؟ :قالطلا] « كَم ٍلَّذَع ْىَوَذ

 نيملسملا ريغ ةداهش زوجت ال نأ نوتفي ةنسلاو ةرجح لا راد لهأ ىتفم تيأرو

 .لودعلا

 ةمذلا لهأ ةداهش زيجيف اذه يف انفلاخي نمل تلقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .؟اهتزاجإ يف كتجح ام

 هللا ركذ امإ هل تلق «ةيآلا « َمُكِرْيَغ ْنِم ِناَرحاَم َوُأ ) :َكْ هللا لوقب جتحاف

 ؟رفسلاب ملسم ةيصو يف اهزيجتفأ ,رفسلا يف ملسم ةيصو يف ةيآلا هذه هؤانث لج

 ْق اهنأ تلوأت دقو ملو :تلق .ال :لاق ؟اودهش اذإ مهفلحت وأ :تلق .ال :لاق

 اهتبثت مِلف هيف تلزنأ اميف تخسن نإف :تلق ؛ةخوسنم اهنأل :لاق ؟ملسم ةيصو

 .؟هيف لزنت مل اميف

 َوَأ ) :َك هللا لوقب مهتداهش زيجي نم جتحا نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اميف اهزجت مل فيكف .مكنيد لهأ ريغ نم :لاقف «ةيآلا 6 َمُكرْيَغ ْنِم ِناَرَحاَ

 .؟رفسلا يف نيملسملا ىلع ةيصولا نم هيف تركذ

 :'”هيلع ىعدملاو يعددملا :(اضيأ) مألا

 لهأ ةداهش زوجت ال :لاقف ءانلوق ىلإ مهضعب عجرف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :هل تلقف ءاهتزاجإ ىلع مهرثكأ ماقأو .متلق ام ىلع لدي نآرقلا :لاقو .ةمذلا

 متنك ةمذلا لهأ ةداهش هزاج | الإ نيتيآلا يف متيعدا اميف ةجح مكيلع نكي مل ول

 .”8و ”/ /ص ١8 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .١1/ص ءال /ج ألا قلد
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 ىلوأ متنكو .هومتفلاخ مكنأل ؛ متلق ام دحأ ىلع اولأتت نأ مكل سيل .نيجوجحم

 .مكريغ نم متلوأت ام رهاظ فالخب
 لوق :لاق ؟ىه امو :انلق .ىرخأ ةيآب ةمذلا لهأ ةداهش انزجأ امنإف :لاق

 .ةيآلا 6 َمُكِرَيَغ ْنِم ِناَرَحاَم وأ ْمُكَنّم ٍلَذَع اَوَذ ناتنآ ِةَبِصَوْلا َنيِح ) :َك هللا

 ةخوسنم وأ 6 َمُكِلاَجَر نِم ِنْيَديِبَ ) :"”ل كدنع ةيآلا هذه ةخسانأ :هل تلقف

 ًاذإ كلوقف :تلق .هيف لزن اميف لك نكلو ؛ةخوسنم الو ةخسانب تسيل لاق ؟اهب

 :تلق ؟اذهب لوقت تنأف :لاق .تلق امك سيل نوملسملا رارحألا الإ زوجي ال

 نأل ؛ مهريغو ناثوألا لهأ نيكرشملا ةعامج يف يه لقف :تلقف .نيكرشملا يف
 لهأ يف يه لاق نمم :تلق .ال :لاق .ضعبل مهضعب ةداهش ْرِجَأو ,كرشم مهلك

 .!؟ةصاخ باتكلا

 «ةي" | (َرْكَمَي ٍلَدَع َىَوداوُدِْمُأَو ) :َكْيَك هللا لوق تلق : :"7 هلل هلل همحر يعفاشلا لاق

 .نيتيآلا نيتاه يف لدعلا طَرشف .ةيآلا 4 ْمُكَسّم ٍلّذَع اَوَذ نان ةَّبصَوْلا نيج ) :هلوقو

 ١ (دهاشلا عم نيميلا) بايب :(اضيا) مألا

 نيب اميف سانلا فلحتسُي نأ نم تفصو اميف ةجحلاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق
 لس راس را هَ

 اَمُهوُسِبَت ) :َكْلَك هللا لوق رصعلا دعبو قع هللا لوسر ريبنم ىلعو ,ماقملاو تيبلا

 .رصعلا ةالص يه :نورسفملا لاق «ةيآلا 4 ِهَلاِب ٍناَمِسقُيَف ةوَلّصلا ٍدْعَب ْنِم

 .رمألا سبتلي ال ىتح ةيآلا نع اهلصف انببحأو ؛مألا يف «..نيديهش » ةيآلا عم ماللا تلصو )١(

 5١. /ص ؛8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .1 4 /ص ءال/ج «مألا (؟)
 فالخلا ناونع تحت ىنعملا اذه سفن اهيف درو دقف ١ 77/ص ءرظناو .””/ص ءال/ج ءمألا ()

 /ةيآلا ريسفت يف امهنع هللا يضر سابع نبا نع دراولا ليلدلا رظناو «(ربنملا ىلع نيميلا يف

 مألا رظناو 155 /ص «؟ /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو ءاقباس دراولا نارمع لآ ةروس نم ءالال

 .417/ص .8/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت
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 :") (نيميلا َدر) باب :(اضيا) مألا

 ةرلّصلا ِدْعَب ْنِم اَمُهَتوُسِيَحَ ) :َكك هللا لاق دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 امّنِإ آَقَحَتَسآ اًمُهنَأ لع رْبَع ّنِإَف ) :كك هللا لاقو .ةيآلا © ِهَّلآِب ناَمِسَقُيق

 « ِهّلأِب ٍناَمِسَفُيَف نيّلوألا ْمِهَلَع ّقَحَتْسَأ َنيِذْلا م اَمُهَماَقَم ِناَموُقَي ِناَرْحاَق

 مهماكحو مهيتفم نع هنوكحي اندلبب ملعلا لهأ هيلع انكردأ امو اذهبف .ةيآلا

 .نيميلا درب :انلق ًاثيدحو ًاميدق

 :'"' باتكلا لهأ نيب مكحلا :(اضيأ) مألا

 6 ْمُكَسَي ٍلْدَع اَوَذ ِناَْنأ ِةيِصَوْلَآ َنيِح ) :ىلاعت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 رارحألا «نيملسملا :دوهشلا يف هللا طرش نأ نوملسملا فلتخي ملف ةيآلا

 ناكو «ةنيعم نويمدآلا اهيف عزانتي تلا تاموصخلا يف يناعملا تناك اذإ .لودعلا

 هللا طرش امب الإ كلذ حابي نأ غبني مل كلذ ريغو لاومألاو ءامدلا اوعادت اميف

 :"' (مهتداهش لبقت نيذلا طرش) باب :(اضيأ) مألا

 ةيآلا © ْمُكَنم ٍلَذَع اَوَذ ناتْثآ ) :َكك هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 رفا س2 صرب رع شسس يك لو 25 5هسااش ها ريب عمير 322 5
 لجرف ِنيِلِجَر انوكي مل نإف َمكِلاَجَر نِم ِنيَديِبَس أوُدِهْسَتْساَو ) :كيك لاقو

 5 در ا مسا رار لع
 .ةيآلا [187 :ةرقبلا] © ٍءآَدبشلا َنِم َنّوَضَرَت نَمِم ناَتأَرْمآَو

 )١( /ص « 8/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 238 و 7 /ص ءال /ج «مألا 97.

 ٠١. 5 /ص «8 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «57” /ص ءال/ج «مألا (؟)

 /قيقحت مألا رظناو .147- ١4١ /ص .؟ /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو :.88/ص ءال/ج «مألا ()

 .(مهتداهش لبقت نيذلا طرشلا نم باب) ىمسمب .154/ص 3/ج «بلطملا دبع .د
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 هب ديرأ هنأ اذهب بطوخ نم فرعي يذلا ناكو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ال انئيد لهأ نم هاضرن نمو ءانلاجر نأ لبق نم نوملسملا ءنويضرملا ءرارحألا

 ىضرن يذلاو ءانرارحأ انلاجرو «نيدلاب مهنيبو اننيب ةيالولا هّللا عطقل ,نوكرشملا
 ال انأو .مهرومأ نم ريثك ىلع مهكلمي نم مهبلغي نيذلا ءانكيلامم ال انرارحأ

 ىلع الإ عقي الو ءانم لدعلا ىلع عقي امنإ اضرلا نأو ءانم قسفلا لهأ ىضرن

 .غلبي مل نم نود نوغلابلا ضئارفلاب بطوخ امنإ هنأل ؛ نيغلابلا

 :''' (تانيبلاو ىوعدلا)باب :ثيدحلا فالتخا
 « َمُكَنَم ٍلَدَع اَوَذ ِناَّْنَأ ) :ةيصولا يف ىلاعت هللا لاقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 عيمجو دودحلا يف لبقي كلذكو «نينثاب ةيصولا لبقت نأ همكح ناكف ةيآلا
 .انزلا ريغ يف «نانثا قوقحلا

 :''' تاداهشلاو اياضقلا ف - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 قالطلا دوهش ركذو ءانزلا دوهش َكْبك هللا ركذف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ( ْمُكَنِم ٍلَدَع اَوَذ ناتْنأ ) :ىلاعت هلوق يف :ىنعي ةيصولا دوهش ركذو «ةعجرلاو
 .ةأرما مهعم ركذي ملف «ةيآلا

 لوصأب هللا همحر يعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 0 (هقفلا

 ( ْمُكَحَي ٍِلَذَع اَوَد ٍناّْنَأ ) :ةيصولا نيح ىلاعت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 الإ اهيف لبقت الأ ىلع لدي «ةداهش امهنأ يف امهعامتجاو لدعلا ٌطْرَشو «ةيآلا

 .- هيف مالكلا طسبو - لودعلا

 مألا رظناو .008/ص ثيدحلا فالتخا - ينزملا رصتخمو .4١1/ص «ثيدحلا فالتخا )١(

 .588/صءل /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت

 .17/ص «.؟ /ج «نآرقلا ماكحأ (؟)

 .784 /ص .١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم ()

 ٠م



 :'' (ماكحألا ) باب :هبقانمو يعفاشلا بادآ

 ْمُكَدَحَأَرْضَح اّذِإ ْمُكَيِيَب ٌةَدََس ) :- ىلاعت - هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .فلحلا :يه امنإ ءانهاه ةداهشلا ىنعم ٠١8. /ةيآلا رخآ ىلإ 6 ِةّيِصَوْلآ َنيِح ُتْوَمْلآ

 ةداهشلاب :سيلو «ةيآلا "” [5 :رونلا] 6 تدّعي ْرِهِدَحَ ةَدَهَْشَف ) :لاق امك

 عدا نم ىلع نامألا الإ ىنعم ا سيلف «قوقح يف عادت :يه امنإ دهشُ تل

 .هيلع

 ."08وا” ٠7 /ص «يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ )١(
 3 ها ماسلا ركوب كسك اط سررت

 .رثكأ ةيآلا حيضوتل 5 :رونلا] ( تاَددجَس ُعَبَرَأ ) :تديز ةرهإ
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 وق م عر هم 2 ص رس مة و دو حج

 تظل ٌلْعَجَو ضْرَأْلاَو ِتَوَمَسلَآَقَلَح ىلا ِهَِّب ُدَمَحلأ ) : كو هللا لاق
 »مسام ” ( تويم اورق نياق روث هو
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 "؟ةمدقملا :ةلاسرلا

 هللا دبع وبأ انربخأ ءميحرلا نمحرلا هللا مسب :لاق هللا همحر عيبرلا انربخأ

 دبع نب ديبع نب 0 ا

03 

 ّ 000007 لجو نضرألاو توتا قل ىأ هِي دنا ) : ىلاعت

 .ةيآلا ©« تروُلِدَعَي دعي ميري أورفك َنيِذلأ

 الإ همعن نم ٍةمعن ركش ىدؤي ال يذلا هلل دمحلاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 هركش هيلع بجي ةثداح ةمعن ءاهئادأب همعن يضام يّدَوُم ىلع بجوت «هنم ٍةمعنب
 هفصي ام قوفو .هسفن فصو امك وه يذلا هتمظع هْنُك نوفصاولا غلبي الو ءاهب

 .هلالج زعو ههجو مركل يغبني امك ًادمح هدمحأ .هقلخ هب

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )1١(

 ؛«١١1/ص ١. /ج ءيقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو 28 و / /ص ١-4 /تارقفلا ةلاسرلا قفز

 .(ديحوتلا لئالد يف - يعفاشلا - هنع رثؤي ام) باب

 م1



 " « ءْىَس نم مِهياَسِح ْنِم كَليَلَع ام ) : كو هللا لاق

 :"' (مالسإلا نم مدلا هب مرحي ام) باب :مألا

 هيبن ةنسو ؛هّللا باتك نم هلبق انبتك ام قفاوم اذهو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ملاع هنأل ؛ باغ ام يلو ىلاعت هللا نأو رَهَظ ام ىلع مكحُي امنإ :هنأ نيبو ع

 اميف َنْبَك هللا لاق كلذكو «ثيدحلا ..هللا ىلع مهباسحو » - ع - هلوقب

 .ةيآلا © ءْىَش نم مِهِباَسِح َنِم كليَلَع ام ] :لاقف «هريغ يفو ءانركذ

 :رمع لاقف ؟ينذاعأ ام ناميإلا يف امأ لاق (اذّوعتم كبسحأل ينإ) :لاق . معن

 ىتح هعم مهدحأ جرخف ءرانلا لهأ نم وه لجر يف # هللا لوسر لاقو .ىلب
 هللا لوسر عنمي ملو .هسفن لتقف حارجلا هتذآف ءرانلا لهأ نم '*”لاق يذلا نخثأ

 همد نقح نم هيف هّللا نم هملع ناك نإ ملعو .هقافن نم هدنع رقتسا ام

 .ناميإلا راهظإب

0) 

00 

 فرفز

04 

 ام مَهِجَو َنوُديِرُي ِنَعْلاَو ةؤدقلاي مُهَر َنوُعْدي يذلا ِدْرطَت الو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا
 ( تيلّطلا ني وكت مُهدرطعف نع نْي مهل كلياَسِح ْنِاَمو ِءَْ نم موياَسِح ْنِم كلل
 .[017 :ماعنألا]

 .8944و 7937 /ص ال /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «1917 /ص .”/ج ؛مألا

 هاور « ..هللا الإ هلإ ال :اولوقي ىتح سانلا لتاقأ لازأ ال :حيحص ثيدح نم ءزج رخآ اذه

 0 /مقرب 4*2 /ص ء١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءيوغبلاو دمحأو ناخيشلا

 .رانلا لهأ نم هنأ :8 هللا لوسر هنع لاق يذلا :يأ

 مل



 ا" ( َمِهَّنَع ضِرَعَأف اِتَياَم ف َنوُضوُحح َنيِلأ تير اَذإَو ) : كو هللا لاق

 '' سانلا ىلع مث 48 يبنلا ىلع ضرفلاو ليزنتلا أدتبم :مألا

 يتلا لاحلا يف اذه دعب ىلاعتو كرابت هللا لزنأ مث :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َضِرْعأَف اَِتَياَ ىف َنوُضوَُت َنيِذلأ تير َذِإَو ) :لاقف نيكرشملا ةلزع اهيف ضرف

 اَذإ نأ بدتكلا ىف َمُكيَلَع َلّرَت ْنَقَو ) :لاقف هيلع ضرف امم." ةيآلا ( َمِبْنَع

 ( َرُهتَم اذ ْرْكَنِإ ) :ىلإ عيبرلا أرق ©« ا ارسُيو اهي ُرفَكُي هللا سي مَعَ

 .“”ةيآلا ١5٠[ :ءاسنلا]

 :'” (ناميإلا ف هنعرثؤي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 /ةيآلا ركذ نأ دعب - نايسنلا عضوم ىنثتسا مث :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 تدعقف :يأ « ٌنطيْشلا َكَئَيِسُي اًمِإَو ) :ك لاقف - ءاسنلا ةروس نم ٠

 .ةيآلا « َنيِلَظلَآِر َوَقْلآ َعَم ئَرُكَلآ َدَعَب َدُعَفَت اَلَف ) :مهعم

 ىف أوُضوُحع َْيَح ْمِبَتَع نضرغأَف اَنِتنَياَع ىف َنوُصوُحع َنيِذَلأ َتيَأَر اَذِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )1١(

 0 :ماعنألا] ( َنيِلَظلَِم َوَقْلآ عم ئَرَكْذلآ َدمَب دقت اف ُنَطْيّشلأ كَُِي اًمِإَ ورع ثيِدَح

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2٠١ /ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 217١ /ص «4 /ج «مألا )00

 .7154و 771" /ص 6 /ج «بلطملا

 نآرقلا ماكحأ رظنا «..هيلع ضرف امم « ءمهيلع ضرف ام هعبت نمل نابأو :وهو مألا يف صقن انه ()

 ٠١. /ص 3 /ج

 .اهعضوم يف ةيآلا هذه ريسفت رظنا (4)

 ."40/ص .١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (0)

 1١م



 ذِإَو ) : كك هللا لاق

 :'' (ثيراوملا) باب :مألا
 :لاق هللا همحر ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 هَتَبَأ حوُت ئَداَتَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 6َرَزاَع هيبأل مي ٌمِيِهَرَبِإ َلاَق ْذِإَو ) :كك لاقو ةيآلا [7 :دوه] ( ّقْبني ٍلَزَعَم ف تراكَو

 .رفاك هنباو حون هيبأ ىلإ حون نبا بسنو .رفاك هوبأو «هيبأ ىلإ ميهاربإ بسنف «ةيآلا
 :"' (ءالولا ذئ) باب :يتزملا رصتخم

 عطقي ال امك «ءالولا نيدلا فالتخا عطقي الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ْذِإَو ) :ىلاعت لاقو - ةيآلا © دْهَتَبَآ حوُت ئَداَتَو ) :هؤانث لج هللا لاق .بسنلا

 .ءالولا كلذكف «نيدلا فالتخاب بسنلا عطقي ملف «ةيآلا « ِهيبَأل ٌميِهرَتإ َلاَق
 .ءالولا هلو قتعم وهف ةبئاس قتعأ نمو

 (9 ( مكي ْمُطَقُت دَعَل ) : كف هللا لاق

 :" (تاقدصلا مسق) باب :رهازلا

 مهمّنَغ :يأ ؛نيكرشملا لاومأ نيملسملا كتي هللا لوح :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .""' اهايإ مهاطعأو

 00 4 درا هيِبأل ٌميِه 0
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 دم

 ىف َكَمْوَقَو َكنَرَأ َيإ َةَهِلاَد اًماتَصُأ ُدِخَكَنَأ َرَراَم هيأ ُميِهَرَبِإ َلاَق ْذِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )1١(

 .[04 :ماعنألا] 6 ٍنيُم للص

 /قيقحت مألا رظناو .154 و ”١7 /ص 7 /ج «نآرقلا ماكحأ رظنو ءالال /ص ء4/ج مألا (0)
 15١. /ص كه /ج «بلطملا دبع .د

 ."7 ١ي/ص «ينزملا رصتخم 2 (0)

 مُكَلَوح ام مُككرَو ورم وأ مكتقلح امك ئَدر ائوُمُمَنِح َدَقَلَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (:1)

 َّلَضَو َمُكَتَْب ٌعْطَقَت دَقَل اوكرش مكيف حجت ” َمُتْدَعَر نيا مكءآَعفس ْمُكَعَم ئىَرت اَمَو ةُكروُهْط َءاَرَو
 .[44 :ماعنألا] ( َنوُمُعْرَت َمُنُك ام مُكَنَع

 ."94و 791 /ص .يرهزألل /يعفاشلا ظافلا بيرغ يف رهازلا ()

 .ءاعفش نم متْذَحتا امو .عاتم نم ايندلا يف مكانيطعأ ام يأ [44 :ماعنألا] © ْمُكَتْلَوح ام مُمكرَتَو ) :ةيآلا يف انهو 030

 مى



 اَعَدٌربض َننإْلا ّنمَم اَذِإَو ) :5 هللا لوق يف :يوحنلا قاحسإ وبأ لاق

 هاطعأ :هلوخ :لاق «ةيآلا [8 :رمزلا] 6 ُهَنِّم ةَمْعِب ءُهَلَوَح اَذِإ 4 هيَلِإ اًبيِيُم دَهبَر

 مدخل لاقيو .لّوُخ :دقف ءازج ريغ ىلع ًائيش يطعأ نم لكو .هنم ًالضفت كلذ
 .ىلاعت هللا ءاطع نم مهنأل ؛ هلَوَخ :لجرلا

 ةحلصم يف اوناد فنص :نافنص نومراغلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .نيبلا تاذ حالص يف اوناد :فنصو «مهشاعم

 .نويدمو نئاد :نيدلا هبكر يذلل لاقيو ءاونادتسا :يأ ءاوناد

 .ةنيابملا دعب لصولا ةلاح حالص :نيبلا تاذ حالصو

 .(ًالصَو) نوكيو (ةَقْرُف) نوكي :ُنْيَبلاو

 :يأ .ةيآلا 6 َمُكَتيَب َعّطَقّت دّقَل ) :كَْو هلوق هنمو ءلصولا ىنعمب انهاه وهو

 .مكلصو عّطقت
 "1 (رخْبْاوريْلاتَملظ ىفايأوُدَتَيِلَموجُا ْمُكَلَلَعَج ىِذأاَوهَو ) : كقتهللا لاق

 :''' (ةلبقلا لابقتسا) باب :مألا
 :لاق عيبرلا انربخأ

 موجع ُمُكَل َلَعَج ىذا َوهَو ) :كْك هللا لاق :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 اوناكف ءدجسم لاو تيبلا مهل كك هللا بصنف ةيآلا « رخَبْلآَوِرْبلا ِتَمَّلَظ ىف اني اوُدَعََتِل

 ْدَق رخَبْلاَورْبْلآ ب َمْلُظ ىف اهي اوُدَعِل َموُجُشلا ُمُكَل َلَعَج ىذَلآ َوَهَو ] :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[417 :ماعنألا] 6 َوُمَلَعَيِمْوَقِل بيلا الّصَق

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 3ث /ص ء/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 947” /ص كل /ج ألا مز

 .١١5/صاك /ج «بلطملا

 ملك



 هعم سانلاو .هلبقتسم ىَّلص 8# هللا لوسر نأل ؛ تيبلا لابقتسا مهيلعف هوأر اذإ
 ىلع مهيف بكر يتلا لوقعلاو ؛مه قلخ يتلا تامالعلاب مهلدو ؛ةهج لك نم هلوح
 .مارحلا تيبلا :دصق وهو ؛مارحلا دجسملا دصقو «مارحلا تيبلا دصق

 :"' (اهلكرابخألا تّدر يتلا ةفئاطلا لوق ةياكح) باب :(اضيأ) مألا

 وجا ْمُكَل لَعَج ىذا َوُهَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 راهنلاو ليللاو موجنلا مكل رخسو «ةيآلا 6 رخَبْلاَو ِرْبْلا ِتمُلَظ ىف اهي أوُدَعَبتل

 ثيح مارحلا دجسملا لعجو ءضرألاو لابجلا قلخو .'"رمقلاو سمشلاو

 الإ هعسي الف تيبلا ىري نم مهنمف .هيلإ هجوتلا هقلخ فلكف هضرأ نم هعضو

 هجوتيف ء.هعضوم نع هراد ىأنتو هنع بيغي نم مهنمو ءهيلإ دصقلاب باوصلا

 ...باهملاو لابجلاو حايرلاو رمقلاو سمشلاو موجنلاب لالدتسالاب هيلإ

 :"' (ناسحتسالا لاطبإ) باب :(اضيأ) مألا

 :ىلاعت هللا لاق :ليق ؟تيبلا ىلإ هجوتُي مبف ليق نإف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :ةيآلا © رخَبلآَو ِربْلا ٍتَمُّلَظ ىف اهي أوُدَعَبِل َموجُنلآ ْمُكَل َلَعَج ىذَأ َوُهَو )
 امم ًامجنو أرمقو ًاسمشو ءضرألا نم اهعضاوم نوفرعي ًالابج تامالعلا تناكو

 تيبلا دصق ىلع لدت ءاوهلا ىلع اهباهم نوفرعي ًاحايرو .كلفلا نم نوفرعي
 .مارحلا

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .77/ص «ملعلا عامج رظناو 2371717 /ص ءال/ج ألا )١(

 .1١/ص 94 /ج

 نم اهب دهشتسا هللا همحر يعفاشلا نكلو «ةيآ اهنأ ىلع ةلالد نيسوق نيب مألا يف تركذ (؟)

 .نيسوق نيب اهعضن مل اذل تايآ ةدع موهفم

 .,ا /ص ؛9 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,159/ص ءال/ج فمألا (9)

 محال



 :'' (9نايبلا فيك) باب :ةلاسرلا
 َموجنلا ْمُكَل َلَعَج ىذَلاّوهَو ) :ىلاعت هللا لاقف :هللا همحر يعفاشلا لاق 4

 ْمُه مَجَئلَاِبَو ٍرْسَسَلَعَو ) :لاقو «ةيآلا « رخْبْلَو ربا تَمّلُظ ىف اني اوُدَعَيِل

 اهيف ءأراهنو ًاليلو ًالابج :تامالعلا تناكف «ةيآلا ١5[ :لحنلا] ©« َنوُدَتْيي

 موجنو رمقو سمشو «باهملا ةفلتخم تناك نإو .ءامسألا ةفورعم "”حاورأ

 .كّلَفلا نم عضاوملاو براغملاو علاطملا ةفورعم

 .هؤانث لج هرمأ نيليازم ريغ نيدهتحم اوناك ام اوناكف «تفصو

 دع دع
 هد ساو 7 سا ا مو 9

 " ( .- ن لك قدح ّوه الإ هَل آل ْمُكُبَر هللا مكِلذ ) : 36 هللا لاق

 :( 7 (صوصخلا هلخديو ماعلا هب داري اماع باتكلا نم لزن ام نايب) باب :ةلاسرلا

 لك ُقِلَخ ُهّللآ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
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 ضرأو ءامس نم ءيش لكف «ةيآلا [17 :رمزلا] 6« ليكَو ِءْىَش لك َْلَع ّوهَو ءْىَْش
 ملعيو ءاهقزر هّللا ىلعف ةباد لكو .هقلاخ هللاف :كلذ ريغو رجشو حور يذو

 .اهعدوتسمو اهرقتسم

 )١( /تارقفلا هانعمب درو دقف ةلاسرلا رظناو .1 5 /ص «78 -577/تارقفلا ةلاسرلا ١١7-١١5
 ثيح ,507/ص .1407-14141١//تارقفلا ءاضيأ هانعمب درو دقف ةلاسرلا رظناو .”8/ص

 /ص ء١/ج «نآرقلا ماكحأ يف تدرو ٠/ 2.1؟5 /ص 7 /ج .يعفاشلا بقانم رظناو

 اذإف ءاهلبق ام راسكتال ءايلاب تءاج امنإو ءواولا اهلصأ نأل عمجلا اذه ىلع تءاجو حير عمج (؟)

 ىلإ اذه بسن دقو («شماهلا 74 /ص «ةلاسرلا رظنا ءواولا ىلإ تداع حتفلا ىلإ اوعجر

 9 9 .يرهوجلا
 َوُهَو ةوُدُبَعَاَ ءََْن لك ُقِلَح وه الإ دلإ آل َمُكْبَر هَل ْمُكِلَّذ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 1١7[. :ماعنألا] ( ليكحَو ءْىَس لك ْنلَع

 .61و 5" /نص ٠234و ١ا/9 /ناترقفلا :ةلاسرلا (:)

 م34



 "7 ( كلير نِم َكليَلإ حوُأآَم عنا ) : كو هللا لاق

 :"”رهاظلاب مكحلاو داهتجالاورارقإلا :(اضيأ) مألا
 ©« كلَبَر نِم َكِيَلِإ وأ آم بنا ) :َكبك هللا لوقلو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ناذللا نالصألا امه ةنسلاو باتكلا ناك اذإف .هلوسر عابتا انيلع ضرفف «ةيآلا

 .نانئيع امهو امهيف فلاخم ال .َكْنك هللا ضرتفا

 :"” (موصلا) باب :(اضيأ) مألا

 « كلر نِم َكَيَلإ وأ آَم ٌعَأ ) :ف هيبنل هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآ ريغ يف كلذ لثم لاقو «ةيآلا

2 

 :'*' (...هيلإ ىحوأ ام عابتا هلوسر ىلع هضرف نم هقلخل هللا نابأ ام) باب :ةلاسرلا
 دع

 كلب نم َكَيَلِإ جوأ آم تأ ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 يالا« نكرذشلا يت نيغأ وم الإ لإ

 (0 ةمدقملا :ثيدحلا فالتخا

 هرمأ عابتا هلوسر ىلع ضرف هنأ هؤانث لج نابأو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 2 هدر ء مس

 .ةيآلا ( كلَبَر نِم َكيَلِإ ّىحوا ام عبتا 0 :لاقف

 « َنِكرْشْمْلا نع نضرغأو وه الإ دل آل كلبك نم كبل حوُأ آم ْعَبَنَأ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا 1)
 1 1 1 3١[. :ماعنألا]

 .497/ص ال /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 3٠١ /ص .”5/ج مألا (؟)
 .د /قيقحت مألا رظناو لا ملعلا عاج رظناو .2198/ص و 189 /ص ءال/ج ىألا 5

 .49/ص 29 /ج «بلطملا دبع
 .”ا/ /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .86 /ص.«؟417 /ةرقفلا ةلاسرلا (5)
 دبع .د /قيقحت مألا رظناو «484 /ص «ينزملا رصتخم رظناو ."١/ص «.ثيدحلا فالتخا ()

 ترضخ /ص 01 /ج «بلطملا
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 اًءَدَع دع هلل أوُيسَيَف 1 00 مف هلل ن

 هدام( رقي

 كل ضرفلاو ليزنتلا أدتبم :مألا

 .اههبشي ام عم ةيآلا ( رفرف انت دما اوُبَسَيَف هلأ نوُد نم َنوُعْذَي لأ أويس

 "7 ( َنييِمْؤُم هِجياَعِب منك نإ ِهِيلَع هلآ مس َركْذ اّمِم أوُكَف ) : و هللا لاق

 (' عبضلا لكأ :مألا

 .ةورملاو افصلا نيب ةكمب اندنع عابت عابضلا موحلو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 رامع يبأ نبا ةلأسم يفو ءاهالحإ يف ًافالخ انباحصأ نم دحأ نع ظفحأ ال

 نم هتعمسأ هتلأسو .معن :لاق ؟لكؤتأ :هتلأسو .معن :لاق ؟يه ديصأ .ًارباج

 نع مرْحُملا ىلاعت هللا ىهن يذلا ديصلا نأ ىلع ليلد اذهف .معن :لاق ؟# ىبلا

 .هلتقب أاثبع ال ؛هولكأيل ديصلا نولتقي امنإ مهنأو .ديصلا نم هلكأ لحي ناك ام هلتق

 .هقذ يلع ثيدح يف كلذ لثمو

 ٍملِع ريفي اودع هلآ اوُيُسَيَف هلآ ٍنوُد نم َنوُعْدَي تري اوُبَسَت لَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 1١2[. :ماعنألا] ( َنوُلَمَْي أوُناك امي مهمتي رُهْعِحِرْم مير لإ هُم ْرُهَلَمَع ِةَمَأ لكِ اَيَر َكِلَدَك

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو ٠١. /ص 275 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ء١15 /ص ؛4 /ج مألا (؟)

 ."51" /ص 0 /ج .بلطملا

 . .ةلماك انه ةيآلا تدرو (9)

 .11415 /ص ءال /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 1 44/ص .؟/ج ءمألا (5)

 ٠١م



 هيلع هللا مَآ َرِكَذ امِم أوُنُكَف ) :َكْنِك هللا لوق اهنم .نآرقلا يف هابشأ كلذلو

 ام حبذ ول هنأل .هلكأ هللا لحأ امث ىنعي امنإ هنأ .ةيآلا © َنيِيِمَؤُم هِجَياَعب منك نإ

 .هيلع هللا مسا ركذ ةحيبذلا لحي ل ؛هيلع هللا مسا ركذو .هيلع هللا مرح

 ّلَّصَف ّدَقَو ِهيَلَع هلل م دش وس ل لانو ) ظل لد

 ©” ( ِهْيَلِإ َمثَرِرْطُض 1م لإ مكي مَع َمّرَح ام مُكَل

 "' ةرورضلاب لحي ام :مألا

 ا : ةاكذلاب لحي ملو مّرُح اميف كك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ئْررْطْضَأ ام اَّلِإ َمُكيَلَع َمَرَح ام مُكَل َلَّصَق ْدَقَو ِهّيَلَع هَل ٌمْسآ َركْذ امم اوُلُكَأَت ال

 77 لإ ( رجلا حلول ةَئيَمْلا مكيلع مُرَح اَمْنِإ 7 :لاقو 5

 ِنَمَف ) :مرح ام ركذ يف لاقو ةيآلا 6 :لحنلا 7 :ةرقبلا] © حيِح جر وُفَغ )

 .ةيآلا [*“ :ةدئاملا] 6« يجر روفَع هَل هلل ّنِإَف وْئِإل ِناَجَتُمَريَع ضبع بط

 ام لكو ريزنخ محل مدو ةتيم نم ِمّرُح ام لحيف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ."' ..رطضملل رمخلا نم لقعلا ريغي ال ام مرح

 َمَرَح ام مُكَل َلّصَق ْدَقَو ِهْيَلَع هلأ مس َرِكذ اًمِي اوُلكَأَت الأ َمُكَل اَمَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(
 همادواك و يروم 4 - 7 ---. رر ريا هب داو همر يعمر

 « َنيِدَتْحُمْلاِب ُمَلعأ وه كلب ّنِإ ٍملِع ريم مويآَوهَأب ٌنولِضُمل اريثك ّنِإو يل ْمُترِرْطْصَأ اَم الإ مُكَيَلَع
 1١19[. :ماعنألا]

 ا /قيفحن مألا رظناو قاو 6١ /ص 1 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 767 /ص 3ا/ج ألا قفز

 .١56/ص 3” /ج «بلطملا دبع

 رطضملا فيرعت امهيفف ةدئاملا ةروس نم 7 /ةيآلاو «ةرقبلا ةروس نم 117 /ةيآلا ريسفت رظنا (9)

 .ةيآلا هذه عم قلعتم امهريسفتو

 5١م



 مرحيو لحي ام عيرفت : (اضيأ) مألا 01) مم م

 ام ّلِإ سَعْنأل ُهَميِ ب مكل تّلِحأ ) :ىلاعت هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا لوق لمتحاف «ةيآلا ١[ :ةدئالا] © ٌمُرُح َمُثنَأَو ٍديّصلا ىلح َرْيَغ ْمُكيَلَع ىَلْتُي

 لمتحاو ءاهاوس ام نود اهالحإ ( ِرحَتألآ ُهَميِب مُكَل َتَّلِحُأ ) :ىلاعتو كرابت

 مُكل َلّصَف َدَقَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق لمتحاو ءاهاوس ام رظح ريغب اهالحإ

 نأ '' - تايآلا ءالؤه هبشأ امو - «ةيآلا « ِهْيَلِإ ْمُتْررْطْضَأ اَم الإ َمُكْيلَع َمَوَح ام

 نم لوكأم لك لمتحاو ءاصن هباتك يف هميرحت لزني مل لوكأم لك حابأ نوكي

 رمي 8 ين نسل ىلع ههرش وأ اصن نيعب ههرحت لزدي م حاورألا تاوذ

 .نيهجولا يف باتكلاب مرح

 لحب ام ىلع لالدتسالا :ائب اهالوأ ناك «يناعملا هذه رمأ لمتحا املف

 .هيلع نوملسملا عمجأ رمأ وأ هللا باتك نع برعت ةنس مث هلل باتكب مرجيو

 .مهضعب يف نكمي امنإ ًالالح الو ًامارح هلل اولهجي نأ مهعامتجا يف نكمي ال هنإف .

 0 ) رسيلفتلا 4 فالخلا ل ءاج ام) باب :(اضيأ) مألا

 نم الإ ؛هتملع هريغ نع ىوري ال- ثيدحلا '*'« عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع

 )١( /ص ا" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2747 /ص 3” /ج ءمألا 179.
 .اهريسفت قباسلا ماعنألا ةروس نم 2118و 45 /نيتيآلا ىلإ ةراشإ (؟)
 .4 45 /ص «4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 7١4, /ص ”ث/ج ألا 5

 25051 /مقرب لثكا/ /ص ١ /ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «حيحص ثيدحلا (8)

 .« عابسلا نم بان يذ لك نع ىهن» 6# :ينلا نأ :ظفلب درو ثيح 704 /مقرب "55 /صو
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 «تنأو نحن هانلبقف - "”لاجرلا نفورعملا روهشملاب سيلو - ةريره يبأ نع هجو
 00 ل كك و 52 و 0525 7 .

 ىلع اًمَرخع ّلِإ وأ 1م ىف ُدِجَأ دل لُق ) :َك هللا لوقب اوجتحاو «نويكملا انفلاخو
 راس

 الإ مُكْيَلَع َمّرَح ام مكل لصف ْدَق و7 :هلوقو ةيآلا 6 :ماعنألا] © َدْدُمَعْطَي ِمِع َّط

 هللا يضر سابع نباو ءاهنع هللا يضر ةشئاع لوقبو ةيآلا © هيَّلِإ | مُثْرِرَطْضَآ ام

 ةجح الو ؛ةجحلا اهب ت - تبثت ةدسحاوا ياورلا نأ انمعزف ؛ريمع نب ديبعو ءامهتع

 .؟ةجح هلعبت ل لف اذه ثم ءاج اذإف :ثلق :تفصو امكف

 ("' هيلع ىعدملاو يِعّدملا :(اضيأ) مألا

 ام لإ ) :ىرخألا ةيآلا يف ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يل نوكيأ «ةلمج مّرح ام ةرورضلا لاح يف حابأ املف «ةيآلا « ِهيَلِ َرّررطْضَأ

 ؟ةمئاق ةحابإلاو ًاخوسنم هيف ميرحتلا نوكيف :ةرورضلا لاح ريغ يف كلذ ةحابإ

 نكي مل ىتمف ؛طرشلا ىلع ةحابإلا و «ةلاحم ميرحتلا :هل لوقتو :انلق .ال :لاق
 .معن :لاق ؟لحت الف طرشلا

 " ( ايست رعتألاو ترحل ترم م ًاَرْذ اَمِم هَل أوُلَعَجَو ) : 6 هللا لاق

 7 بارشلاو ماعطلا 4و حئابذلاو ديصلا 4 هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 :لاق ناميلس

 )١( ملعأ هللاو - (لاجرلا نم فورعملا روهشملاب سيلو) اهلعلو «مألاب تدرو اذكه -.
 .588/ص (8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,18/ص ءال/ج «مألا (؟)

 هلل اََه أوُلاَقَف اًبيِصَن ٍمعنألآَو ثْرَحْلأ تي م اَرَذ اَمِم لِي اوُلَعَجَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (9)

 ُلِصَي َوُهَف هلل تراك اَمَو هلآ لإ ُلِصَي الن مهِناَكَرْعِل راك اَمَق نياك اًددَهَو طويغري

 .[لو :ماعنألا] ( تروُمُكَْحَياَم َءآَس ْرهياَرْش لإ

 ١47-١50. /ص ء١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2٠٠١ /ص .؟ /ج «نآرقلا ماكحأ (4)
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 - مهلاومأ نم - مهسفنأ ىلع نوكرشملا مرح :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ةبئاسلاو ةريحبلا :لثم كلذو .«مهميرحتب ًامارح تسيل اهنأ كك هللا نابأ «ءايشأ

 .عضوملا اذه ريغ يف هترسف دقو اهكلمو ءاهموحلو

 يف همالكو «بيسملا نبا ثيدحب هتيشاح يف لالدتسالا ىقهيبلا ركذ مث

 اوُلَعَجَو ) :ةيآبو ءكلذب قلعتملا سابع نبا رثأو ءىمشجلا ثيدحو ؛كلذ ريسفت

 .ةيآلا © اًبيِصَت ٍمعَتألاَو ِثْرَحْلا ترم ُأَرَذ امِم ِهَّلِ

 َلَتق َيريكحرْشُملا رب ريثكل تى ير تكلَذَحَو ٠) ِْع هللا لاق

 "” (مُمْواَكَرْش ْمِهِدَلوأ

 (7 نادنولا لتق :مألا

 ريثكل َرْيَز كللاَذَحَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 برعلا ضعب ناك «ةيآلا © ْمُهْزاَكَرْس َمِهِدَلوُأ َلَتَق َيحِرْشُمْلا ني
 هللا ىهن املف مهب راعلاو مهيلع ةليعلا فوخ .أراغص اهدلو نم ثانإلا لتقت

 لافطأ لتق نع يهنلا تيبثت ىلع لد .نيكرشملا دالوأ نم كلذ نع هركذ زع

 نم «باتكلا هيلع لد ام عم ةنسلا هيلع تلد كلذكو .برحلا راد يف نيكرشملا

 .قح ريغب لتقلا ميرحت

 مِهدلْوُأ لتقف يحتمل م ٍريَحِل َنَبَن كلِبَدَكَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(
 5 م يرث فرع روم ع رع هنبر. و- مى رمي هع مص فو
 .[ ال :ماعنألا] ©« تروُرتفَي امو ْمِهْرَّذَف ةولعف ام هللا ِءاَس ْوَلَو مهتيد ْرِهِيلَع أوُسِبلَيِلَو حهودريِل مهزاكرش

 3 /قيقحت مألا رظناو كالو ١55/ص ع_ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 7" /ص تاج ءمألا ةفز

 .8/ص ال /ج «بلطملا دبع

8": 



 - جام ارب عع ل 5 7 سو# ل . الو يب

 نم آإ اَهُمَعْطَي ال رَجِح ُثَرَحَو عَن هذه أولاقَو ) : كك هللا لاق

 "7 ( ٌمِيِلَع ُميِكَح ) :هلوق ىلإ « َمِهِمَعَرِبُءآَعْك

 0 مهسفتأ ىلع نوكرشملا مرح ام :مألا

 ءءايشأ مهلاومأ نم مهسفنأ ىلع نوكرشملا مرح :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .مهميرحتب ًامارح تسيل اهنأ َكْك هللا نابأ

 ةبئاسلاو ةريحبلا :لثم كلذو ءاهنم ىلاعت هللا ركذ ام ضعب تركذ دقو

 اهنابلا نومرحيف «قتعلاك منغلاو لبإلا يف اهنوكرتي اوناك ءماحلاو ةليصولاو

 ام # :ىلاعتو كرابت لاقف .عضوملا اذه ريغ يف هترسف دقو ءاهكلمو اهموحلو

 هللا لاقو ةيآلا 6٠06 :ةدئاملا] ( ِماَح اَلَو ِةَلِصَو الو ِةَبيَس اَلَو قري ْنِم هلأ َلَعَج

 هِذنَه ِنوُطُب ام ْأوُلاَقَو ) «ةيآلا « ٌمِيِلَع ٌميِكَح ) هلوق ىلإ 4 ْمِهِمْعَرِ هَ

 مرحي مل هنأ مهملعأو «ةيآلا © اَنِحَوْزأ َنلَع ُمرحَو ائروُكْدِل ٌةَصِلاَح معن
 « َمُكيَلَع تي اَم الإ معتألا ُهَميِي مُكَل َتْلِجَأ ) :لاقو مهميرحتب اومرح ام مهيلع
 .ةتيملا نم :- ملعأ هللاو - ينعي ءةيآلا ١[ :ةدئاملا]

 اوئاَكح امي مويس لع ءاوقأ هلع لآ رش وعدي ال ةتأو اهدوُهُط تسرح امقتأو وصغر
 بم نكي نإو اكجوزأ لع موو انروُكدَ هَصِلَح رحتألا هه نولعُب ف ام أولاقو © توف
 .[114-114 :ماعنألا] ( ٌميِلَع ْميِكَح نإ ْمُهَلْضَو ٌميزَجَيَس ءاكَرُش ِهيِف ره

 /قيقحت مألا رظناو 7١٠0و ٠١1 /ص ء؟ /ج نآرقلا ماكحأ رظن ام 1 59 /ص 5 /ج ألا 0

 .777و511 /ص ا” /ج «بلطملا دبع .د

 اهلدن ت



 25 5 7 ماا # ر دو6# . هرم ار الص م هج .

 ام ومحو ملت اهفَس مهو وَ يرأس دق ) : 3 للا لاف

 "014. :ماعتألا ©« تكي دَعَهُم اوُناَك امو أولَص َنَق هللا لعمق 1 هللا مَهَقَرَ

 ("'ههسفنأ ىلع نوكرشملا مرح ام :مألا

 ءايشأ مهلاومأ نم مهسفنأ ىلع نوكرشملا مر مرح : هّللأ هقحر يعفاشلا لاق

 أولت يلا رم دق ) :لاقف .“"' ...مهميرحتب ًامارح تسيل اهنأ كبك هللا نابأ

 انو اولَض ْدَف هللا لَ آف هلآ ُمُهقََر ام وُمّدَحَو ِرْلِع ريمي اًهَفَس ْمُهَدَلو
 .ةيآلا ©« تريِدَتَهُم أوئاك م مريب 6

 4 نادثولا لتق :(اضيأ) مألا

 ًاراغص اهدلو نم ثانإلا لتقت برعلا ضعب ناك :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دالوأ نم كلذ نع هركذ زع هللا ىهن املف «مهب راعلاو .مهيلع ةليعلا فوخ

 د بدع | داد يف نيكرشلا لافطأ لتق نع يهنلا - تيبثت ىلع لد «نيكرشملا

 ةيآا ( رج قبو مَ اولق ني يح ذق)
 تعمس :لاق (يعخنلا ورمع) ةيواعم يبأ نع «ةئييع نب نايفس انريخأو

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2٠١١ /ص 27 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2117 /ص كلج مألا (0)

 .5737و571 /ص ا” /ج .بلطملا

 ةقحاللا وأ ةقباسلا تايآلا نم اهلثام امبو اهلبق امب اهريسفت طبترم ةيآلا هذه نأ ظحال (0)

 .عوضوملا اذهب ةقلعتملا

 .”/ص ءال /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2" /ص .”/ج مألا (:)

 ملكك



 نأ » :لاق ؟ييأ مث :تلق « كقلخ وهو ادن هلل لعجت نأ » :لاقف ؟ربكأ رئابكلا

 .ثيدحلا ''' « كعم لكأي نأ لجأ نم كدلو لتقت

 (9 6( مِداَصَح َمْوَي ءُهَقَح أوُتاَءَو ) : بي هللا لاق سا - ل

 :" (ضرألا تجرخأ امم ةقدصلا هيف نخؤت يذلا تقولا) باب :مألا

 تذخأ ؛ةاكزلا هيف نوكي ام ضرألا تجرخأ ام غلب اذإ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مو قيآلا © ِداَصَحَرَوَي ُهَقَح اوُناَءَو )ل :َلِبَ هللا لوقل «لوح اهب رظنتي لو .هتقدص

 دعب حلص اذإ © ءمِداَصَح َرَوَي ) :َكك هللا لوق لمتحاو .داصحلا الإ أتقو هل لعجي

 كلذك ناكف ءأرقو ًابيبز امهم ذخألاو «بنعلاو لخنلا دصحي موي ال افجي ام دعب

 .ضرألا تجرخأ ام ةاكزلا هيف امم سردو فوفجب حلصي ام لك

 ريصيف حلصي ىتح ذخؤي ال ءَنِدْعَم نم ضرألا نم جرخخأ ام ةاكز اذكهو

 .حلصي موي ذخؤيو :ةضف وأ ًابهذ

 ال هلام حلاص هنأل 0 ذخؤي موي زاكرلا ةاكزو *هّللأ همحر يعفاشلا لاق

 .ضرألا تجرخأ ام هلكو «حالصإ ىلإ جاتحي

 يقهيبلا فينصت -- يعفاشلا راثآلاو نئسلا ةفرعم رظنا .مهريغو )١/ 78٠١( دنسملا يف دمحأو

 /نانبل - توريب ةيملعلا بتكلا راد رشن 2.17: /ص 230/ج «نسح يورسك ديس قيقحت 3

 .م 1941١ /ه ١47١ ىلوألا ةعبطلا

 َعَّرلاَو َلَخَئلآَو ْسَسوُيْعَم َريْغَو وْسَوُرْعُم سن اقنأ ىذا َوُهَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)
 مداد ثرر لوك دهسا ل مقا ع ريو يمر م درع هي 00 0

 رهقح اوُناَدَو َرَمْثَأ اذإ هرم نم أولك ةيلشتم َرْيْغَو اًيَشَتُم ترامُرلاَو تروتيزلاو ُهلكأ افلتخم

 « ع واوا 27 7
 .[141 :ماعنألا] © تع يفرْسُمْلا ثحح ال مُهنإ وفر اَلَو مِداَصَح َرْوَي

 .1؟ /ص 2” /ج «بلطملا دبع 3 /قيقحت مألا رظناو لثالو ؟”١/ص 3ث /ج مآل فرفز

 مى”



 :"* (سيلفتلا ف فالخلا ف ءاج ام) باب :(اضيأ) مألا

 وُتاَءَو ) :َكَْك هللا لوق نم ًاليوأت "” نادجي دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 : #2 ىنلا لوق نمو ءأريثك الو ًاليلق ركذي ملو «ةيآلا « هِداَصَح َرَوَي ءُهَقَح

 لاق .ثيدحلا "” رشعلا فصن ةيلادلاب َىِقُس اميفو رشعلا ءامسلاب يِقّسس اميف »

 .لجأ -رواحما يأ -

 0 ءاضيبلا ضرألا ءارك :(اضيأ) مألا

 ع هيبنل لاق نأب نينمؤملا بطاخ هركذ لج هللا نإف * هللا همحر يعفاشلا لاق

 مهبطاخو «ةيآلا ٠١[ :ةبوتلا] « اجب مِهَكَرْتَو َمُهْرْهَطُت ُهَقَدَص َحِهَوَمَأ نِم َذْح )'

 لام نم الام عرزلا ناك املف «ةيآلا « ءهِداَصَح َرَوَي ُهَقَح اوُناَءَو ) :لاق نأب

 .ةاكزلا هيف بجت ملسم داصح داصتملاو ءملسملا

 : (عرزلا ةقدص) باب :ينزملارصتخم

 َمْوَي ُهَقَح ْاوُناَءَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هعرزي نأ عمج امف ؛عرزلا ىلع ةاكزلا لعج امنإ هنأ ىلع ةلالد «ةيآلا « هِداَصَح

 هيفف ًاخيبط وأ ًاقيوس وأ أزبخ ًالوكأم .تاتقيو ءرخديو ءسبييو «نويمدآلا

 .447و 4140 /ص «4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء717/ص ءا“/ج ألا )١(

 شماحلا 7868 ص ج / راثآلاو نئسلا ةفرعم رظنا نئسلا باحصأ نم مهريغو )51١(

 .(رشعلا فصن حضنلاب يقس اميفو) :هيف ءاجو 7770 /مقر ثيدح

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.10 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 5١ /ص «4/ج «مألا (:)

 0” /ص 6 /ج

 .18/ص ينزملا رصتخم )0(
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 «ةرذلاو ريعشلاو ةطنحلا نم ةقدصلا ذخأ 8# هللا لوسر نأ يورو .ةقدصلا

 .تاتقيو عرزي امم اذهو

 : '' ةاكزلا ف :ةلاسرلا

 ةيآلا © هِداَصَح َرَوَي هُهَقَح ْأوُتاَءَو ) :هللا لاقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .هريغو سارِغلا ءضرألا تابن نم ةاكز هيف امم ذخؤي نأ ك# هللا لوسر نسف

 .هريغ هل تقو ال .دصحي موي ؛هؤانث لج هللا مكح ىلع

 .هريغ تقو يف ال .دجوي موي هنأ ىلع لدف ءسمخلا زاكرلا يف نسو

 ةريره يبأ نع .ةملس يبأو .بيسملا نبا نع ءيرهزلا نع «نايفس انربخأ

 .ثيدحلا '”« سُمُخلا زاكرلا يفو» :لاق #2 هللا لوسر نأ

 يف ةاكزلا نأو ءءاوس اهلك لاومألا نأ نآرقلا رهاظ ناك ةنسلا ةلالد الولو

 .ضعب نود اهضعب يف ال ءاهعيمج

 :" ' ةاكزلا -  هللا همحر يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 هللا لوق يف - ةراجتلا ةاكز باب يف همالك ءانثأ يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لعج امنإ هنأ ىلع ةلالد اذهو «ةيآلا © ءهِداَصَح َمَْوَي ُدَقَح ْاوُناَدَو ) :كك

 نم هدي يف تلصح ةطنح نع ةاكزلا طاقسإ :دصق امنإو ءعرزلا ىلع ةاكزلا

 .ةعارز ريغ

 .195و 1980 /ص ه4 - 071 /تارقفلا ةلاسرلا )١(

 باحصأو 75/١١(«: دودحلا) ثيدح نم ءزج وهو ملسم مامإلا هدروأ حيحص ثيدحلا (؟)

 /ص ١2/ج («يعفاشلا دنسم قيقحتل يعلا ءافش رظنا ء.مهريغو (1194/؟) دمحأو ننسلا
 .51/1 /مقرب ء 18و

 .١١”/ص 2١ /ج «نآرقلا ماكحأ ()
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 )2 نين ْزْعَمْلا صو ِنْيكْنآ ن نأّضلأ يم جوزأ هجم َةَيِنَمُث ) : كه هللا لاق

 مهسفنأ ىلع نوكرشملا مرح ام :مألا

 ص م

ْيَتْنا ليل َنِمَو ) : كي هللا لاقو
 004 ٍنيَْنآِرَقَبْلا م ءِمَو ِن

00 

 طع -

 نين ٍنأّضلا ترم جوزأ َةَيَِمَت ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق
2 1 1 

 مرحي ال هنأ «هؤانث لج مهملعأف ءاهدعب نيتيآلاو ةيآلا « ِنْيتْنَآ رْعَمْل َسرِمَو

 .اومرح ام مهيلع مرحي مل هنأ مهملعأو ..اومرح ام مهيلع

 مل يتلا ديصلا باود) باب: (اضيأ) مألا
 0 (مَست 2

 لإ رعتألا ُهَميِي مكَل َتْلِحُأ ) :ىلاعت هللا لاق دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 © ناضلاو منغلاو رقبلاو لبإلا :ىنع هنأ ًافلاخت ملعأ الف «ةيآلا 6 َمُكَيَلَع ىَلتُي اَم

 .ةينامثلا جاوزألا يهو

(010 

00 

 ةرفز

00 

 نك ” يفت رْغَمْلأ ترو ٍنيَمْثأ ٍنأّضلآ تن جقنأ ةَيِنَمَت ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا

 © َنِفِدَص َرْسُكُح نإ رْلِمي ٍنوُوك نييطألا ُماَحَأ هلع تلمَعشأ امأ يدا مأ َمْرَح ٍنَرَكَدلاَ
 ُماَحَرَأ ِهْيلَع ْتلَمَتْهآ اًمأ ٍتينألا أ َمَرَح ٍننَرَكَدلآَ لك تمن رَهَبْلا مو ٍنتتْنأ ٍليإلآ َّنِمَو

 ُلِضُيْل ابذك ِهَلأ َلَع ئررتفأ ِنْمِم ملأ ْنَمَكأ اذه ُهَلَأ ْمُكلْصَو ْذِإ ادب رشح م  نييسألا

 .[147-144 :ماعنألا] « تريمطظلآ َمَوَقْلَأ ىِدَي ال هلأ َّنإ مل رتب ماّنلآ

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 3٠١١ /ص 2؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2757 /ص 2١ /ج «مألا

 .7707 /ص .”" /ج .بلطملا

 . 50١ /ص ا" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 0144 /ص ؛؟ /ج ىألا

 .ةيآلا يف دراولا (زعملا) :ظفل طقس ذإ دحاو ىنعمب نأضلاو منغلا يتظفل نأل ,راركت دجوي انه

 .(نأضلا» منغلاو زعملاو :لاقي نأ ردجألاو

 م



 ٍنيَركَدلآَ لك ِنيَْأ رعَمْلا هو ِيمْثأ ٍنْأّضلآ ري ) :ىلاعت هللا لاق ءص 2 «

 ,ةيآلا 6 ني ِنْيَْنَأ قبلا سو ِنْم ٍنْيتْنَأ ٍلبإْلا َنِمَو ) :لاقو ةيآلا © نيل مأ َمَرَح

 اياحضلا اهنم ىتلا ةيسنإلا يهو «ةينامثلا جاوزألا يهو ماعنألا ةميهب يهف

 "” ( َرْدُمَعَطَيِ ِعاَط ىلع اًمّرحح ّلِإ ىحوأ آم ىف ُدِجَأ ل لق ١ 3و هللا لاق مق ع مسدس هم كل سيخ رك عسا و. ميم

 :"' (مرحيو لحي ام هيف مجرتو ؛مجارتلا ذ سيلو ةمعطألا) باتك :مألا

 ءيشو يي هللا لوسر ةنس يف أصن مرحم ءيش اهنم نوكيف ناقرفتي مث «نائيش

 كبك هللا نإف «ماعنألا ةميهب نمو تابيطلا نم جراخ كنق هللا باتك ةلمج يف مرحم

 « تّبَيْطلأ ْمُكَل لِحَأ ) :لوقيو «ةيآلا "” ( معلا ةَميِبَب مُكل ْتْلِحَأ ) :لوقي ريب رك موقع م« 1 مو خص يف وشد ع +
 عد لو ممه ف 5 | . :

 ّىحوا ام ىف ُدِجَأ آل لق ( :لوقي نك هللا نأ ىلإ بهاذ بهذ نإف «ةيآلا [0 :ةدئاملا]

 مهنم هنم تعمس نم وأ «ريسفتلا لهأف .ةيآلا © َدُهُمَعَطَي ٍمِعاَط َْلَع اًمّرحم ل

 توك نأ لإ ةُهُمَعَطَي ٍمِعاَط لع اًمّرحع َلِإ وأ آم ىف ُدِجَأ آل لق ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 الو ٍءابرمغ ٌرَطْضَآ ِنمَك مي هلام َلِهُأ اَقَسِذوَأ ثسْجر ههَنَِف ريزدخج محل وأ حوُفْسم اًمْدَوأ عمم
 .[148 :ماعنألا] © ٌكيِحَر ٌروُفَغ كلر َّنِإَف ٍداَع

 ىلع ىرج يتلا ةخسنلا يف ينيقلبلا جارسلل :يه ناونعلا ةمجرتو ١2141/ص ء؟/ج ألا (؟)

 ةحفصلا يف ةيشاملا رظنا) هللا همحر راجنلا يرهز دمحم :مألا باتك ححصم اهبيترت

 7” /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .88/ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ؛(ةروكذملا

 .578و "؟ا//ص

 ىلع ىرج ىتلا ةخسنلا يف ىنيقلبلا جارسلل يه ناونعلا ةمجرتو 2151١ /ص ء”/ج ءمألا (*)

 «(ةروكذملا ةحفصلا يف شماه لا رظنا) هللا همحر راجنلا يرهز دمحم :مألا باتك ححصم اهبيترت

 .88 /ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو

 ملكا



 امم :ينعي ةيآلا « اًمّررع َنلِإ حوُأ آم ىف ُدِجَأ آل لُق ) :ك هللا لوق يف :لوقي

 ءايشأ لحتو «ثئابخلا نم اهنأ ىلع ءايشأ مرحت تناك برعلا نإف .نولكأت متنك

 ءاهنم ىنثتسا ام الإ مهدنع تابيطلا مهل تَلِحأَف ؛تابيطلا نم اهنأ ىلع

 « َتيتْبَحْلأ ُمِهْيَلَع ُمْرحْمَو ) :كك هللا لاق ؛.مهدنع ثئابخلا مهيلع تمرحو

 .[6١1ا/ :فارعألا]

 زوجي ال ليق ؟تفصو ام ىلع لد ام لئاق لاق نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 بطوخ نم دنع ةفورعم ثئابخلا نوكت نأ نم تفصو ام الإ يآلا ريسفت يف

 ىلإ بهاذ بهذ ولو ءاهمزلي ربخ يف امإو ءاهناسل يف امإ .كلذك تابيطلاو ءاهب

 لكأ لحأ ؛لالح وهف ميرحتب صنُي مل امو «هنيعب مارح ءمرح ام لك :لوقي نأ
 لخاد هنكلو ءًامرحم نوكيف صني مل اذه نأل ؛ لوبلا برشو دودلاو '"” ةّرِذَعلا

 نم رش يف اذه ناكو «مهميرحتب مهيلع تمرحف ءاومرح يتلا ثئابخلا ىنعم يف
 لبق ةتيملا تناك دقو ءاسام ام ناسجني ؛ناسجن امهنأل ؛ نيمرحم ا مدلاو ةتيملا لاح

 ءامرحي نأ ىلوأ نيسجن الإ طق انوكي مل ناذللا ةرذعلاو لوبلاف «ةسجن ريغ توملا

 لوسر ةنسب ةلالد مث نأ عم «ةيافك هيفف اذكه اذه ناك اذإو ءابرشي وأ الكؤي نأ

 بلكلاو ةرافلاو برقعلاو ةأدِلاو بارغلا لتقب # هللا لوسر رمأ املف ع هللا

 نم اذه ناك املو «مارحإلا يف هلتقب رمأ ام لكأ ميرحت ىلع اذه ّلد ,روقعلا

 برعلا تناك ام لك ىلإ رظنأ نأ ىلع اذه لد .تفصو امك باودلاو رئاطلا

 نكت ملف ءامارح نوكيف .هلكأت برعلا نكت مل ام ىلإو ءًالالح نوكيف هلكأت
 ءلالح عبضلاف .عبضلا لكاتو ءأرمن الو ًادسأ الو ًابثذ الو أبلك لكأت برعلا

 الو ةرافلا لكأت نكت ملو ءلكؤتو ديص اهنأ © ىينلا نع ربخب مرحم ا اهيزجيو
 نآرقلل ةقفاوم ةنسلا تءاجف «نابرغلا الو أدجلا الو تايحلا الو براقعلا

 8 /ص .طيسولا مجعملاو 0577 /ص .طيخملا سوماقلا رظنا طئاغلا :ةرذعلا 2غ(

 مل



 .هلصأ اذه مث ءلكؤي نأ لالح

 :'' مهسفتا ىلع نوكرشملا مّرح ام :(اضيأ) مألا

 اومرح ام مهيلع مرحي مل هنأ - ىلاعت هللا - مهملعأو :هّللا همحر يعفاشلا لاق
 رعد هةرمو اد « ميع ص ل رش لم

 ١[ :ةدئاملا] 6 مكيلع ئىلتي اَم لإ معتألا ةميهب مكل تلجأ و :لاقو «مهميرحتب

 آم ىف ٌدِجَأ دل لق / :كلذ يف لزنأ :لاقيو ةتيملا نم :- ملعأ هّللاو - ىنعي «قيآلا

 ةيآلا « يب هلآ ِرِيَمِل ّلِهُأ اَقَسِف ) :هلوق ىلإ 4 دُمُمَعَطَيٍرِعاَط ع امّرح َلِإ جوأ

 نم :يأ «ةيآلا « اًمّرحُع َلِإ جوأ آم ىف ُدِجَأ دل لق ) :ىنعي ليق ام هبشي اذهو
 ركذو ءرفاك ةحيبذ وأ «ةيح يهو اهنم ًاحوفسم أمد وأ ةتيم الإ ماعنألا ةميهب

 :"''مرحيو لحي ام عيرفت :(اضيأ) مألا

 7 كَ و تالا حم : :

 َلِإ وأ آم ىف ُدِجَأ آل لق ) :ىلاعت هللا لوق ينو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ري محل وأ حوُفَسُم اًمَد ْوأ َهَتْيَم روكي نأ آلِ هُهُمَعَطَي ٍمِعاَط َْع امر

 أ مآ ركْذ اَمِم اوُنُكَف ) :هلوقو .ةيآلا « ِهئآ يمل ٌلِهُأ اًقَسِف رَأ فرج نإ
 لزني مل لوكأم لك حابأ نوكي نأ «تايآلا هذه هبشأ امو [114 :ماعنألا] 6 ِهْيَلَع

 هميرحت لزني مل «حاورألا تاوذ نم لوكأم لك لمتحاو ءأصن هباتك يف هميرحت

 نآرقلا ماكحا رظناو 23197 /ص ء١/ج «يعفاشلا بقانم رظناو 01 57 /ص لج ألا )١(

 . 117 /ص ا /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «١٠1و7١٠/ص 7 /ج

 «ةدئاملا ةروس نم ةقباسلا ١5١ /ةيآلا ريسفت يف كلذ ةمنت رظناو «147/ص .؟ /ج .مألا )١(

 .579/ص 2" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 7١14, /ص ا" /ج ؛مألا كلذكو

 م



 :" مئمَقلا قيرفت نس :(اضيأ) مألا

 ل لق ) :َكك هللا لاق :- رواحملل :يأ - هل تلقف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 يضر سابع نبا لاق دقو «ةيآلا « َُهُمَعَطَيِمِعاَط َْلَع اًمّرحع ََّلِإ وأ آَم ىف ُدِجَأ يدق ع 2 ركع صور“ يكرر عع اه

 ام ىوس لكأب سأب ال :«# ريمع نب ديبعو ءاهنع هللا يضر ةشئاعو ءامهنع هّلل

 نم بان يذ لك لكأ نع ىهن هنأ » :َغ ينلا نع سيردإ وبأ ىورو

 عابسلا نم بان يذ لك :لاق .لوقي اميف يرهزلا هقفاوو .ثيدحلا 0 عابسلا

 .َكْبك هللا دارأ ام ىنعمب ملعأ 6 يبلاو ؛مارح

 ولو .ةجح هلوق يف سيلف كف ينلا نع يوُر امم ًائيش فلاخ نمو ؛هركذو

 .هيلإ عجر هلاق ك8 ىبلا نأ :ُ# ينلا نع يور ام فلاخي ًالوق لاق يذلا ملع

 7 هيلع ىَعدملاَو يعّدملا :(اضيأ) مألا

 ماكحأ يف كعمسنف :- رواحملل :يأ - تلق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 تلقو .نآرقلا يف ةصوصنم تسيل ءايشأ اهيف تثدحأ دق نآرقلا يف ةصوصنم

 وأ آم ىف ُدِجَأ هل لق ) :8 هيبنل كن هللا لاق دق :لوقلا اذه لوقي نم ضعبل

 لثم ةبآ ريغ يف لاقو «ةيآلا © َدَتِيَم وكي نأ آّلإ هُهُمَعَطَي ٍمِعاَط ْىَلَع اًمّرحع َلِإ
 ىمس امم وه سيلو «مارح عابسلا نم بان يذ لك نأ تمعز ملف «ىنعملا اذه

 )١( /ص «4 /ج ىمألا ٠5١ /ص 5 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو /71”.

 ةلاسرلا باتك نم لقن اميف امهيناث ةرقفلا يف انه هيلإ ةراشإلا دراولا حيحصلا ثيدحلا رظن (؟)
 .ةيآلا هذه ريسفت يف ًاقح ال يتأتس ىتلا

 .ه؟و 0١ /ص «8 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .١5/ص ءال /ج ءمألا (*)

 م



 وهو هاور باهش نبا :هل تلقف .# هللا لوسر هلاق :لاق ؟ًامرحم ًاصوصنم هللا

 ءاج ىتح هعمسي مل ناك نإو لاق ءماشلا تئج ىتح هعمسأ مل :لوقيو هفعضي

 ءهاور نم نيهوتب هئِهوت الو :انلق .ماشلا لهأ نم ةقث ىلع هلاحأ دقف ءماشلا

 هللا باتكب هملع عم امهنع هللا يضر سابع نباو ءكدنع باتكلا رهاظ هفالخو

 هني عم ريمع نب ديبعو ٌ# هللا لوسربو هب اهملع عم نينمؤملا مأ ةشئاعو كك
 نم بان يذ لك مهتحابإ يف سيل :لاق ءعابسلا نم بان يذ لك نوحيبي هملعو

 ىفخت دقو .همرحي هع هللا لوسر ناك ذإ .ةجح مهلاثمأ ةحابإ يف الو «عابسلا

 لهأ نم وهو - هللا همحر - نايفس نب كاحضلا ظفح ام ءراصنألاو نيرجاهملاو

 .ةيدابلا لهأ نم وهو كلام نب لمحو .ةيدابلا

 .هيف فلتخا نإو :لاق .هيف فّلتخم عابسلا نم بان يذ لك ميرحتف :انلق

 هللا دارأ ام ىنعمب ملعأ هم هللا لوسرف .حيحص قيرط نم هي ينلا نع تبث اذإ

 َنَهَو ام .فلاخم فالخ يف الو .ةجح نم © هللا لوسر عم '''دحأ يف سيلو

 .- ىرخأ لئاسم يف شاقنلا عباتي مث - لع هللا لوسر ثيدح

 :"' دهاشلا عم نيميلا ف فالخلا باب :(اضيأ) مألا

 ( اًمّرحع َكِإ َحوُأ آم ىف ٌُدِجَأ ل لُق ) :ت هللا لوقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةنسلاب عابسلا نم بان يذ لك :- رواحملل :يأ - تنأو نحن انمرحف «ةيآلا

 كلذكف ؛ ًاماعو ًاصاخ دارأ ام ىنعم - ديو هللا نع - نيبملا 6# هللا لوسر ناكو

 .اذه كمزل ثيح كمّرلت دهاشلا عم نيميلا

 .- ملعأ هللاو - (...دحأل سيلو) طبضألا لعلو .مألا يف تدرو اذكه 012(

 .155١/ص .8 /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو :81/ /ص ءل/ج ألا (0)

 مله



 :''' ماعطلا تامرحم 4 :ةلاسرلا

 ّلِإ حو آم ىف ُدِجَأ هل لق ) : هيبنل هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ريغ ّمخَل ْوَأ حوُقَسُم امد وأ همم روكي نأ آّلِإ دهُمَعَطَي ٍمِعاَط َلَع امر
 :نيينعم ةيآلا تلمتحاف «ةيآلا « مي ِهَئآِرتَمِل ّلِهُأ اًفْسِفَوَأ ئسجر هن

 يذلا ىنعملا اذهو ءهللا ىنثتسا ام الإ ًأدبأ معاط ىلع مرحي ال نأ :امهدحأ

 ءامرحم هللا ىّمس ام ريغ مرحي ال هنأ هيلإ قبسي يذلا ناك هب ًابطاخم لجر هّجو اذإ
 ول يذلاو ءاهبلغأو اهمعأو يناعملا رهظأ :هل لوقي يذلا وهف اذكه ناك امو

 نأ الإ ؛هب لوقلا ملعلا لهأ مزلي يذلا ىنعملا وه ناك هاوس ىنعم ةيآلا تلمتحا

 ام ىنعم اذه :لوقيف ةيآلا هلمتحت ام ؛هريغ ىنعم ىلع لدت لِ ينلا ةنس يتأت

 ءامهيف ةلالدب الإ ةنس الو هللا باتك يف صاخب لاقي الو «ىلاعتو كرابت هّللا دارأ

 اهب ديرأ نوكي نأ لمتحت ةيآلا نوكت ىتح صاخب لاقي الو .امهنم دحاو يف وأ
 .ةيآلا لمتحت مل امب اهيف لاقي الف هل ةلمتحم نكت مل ام امأف ؛ صاخلا كلذ

 ( َدُمَعَطَي م ِعاَط ْلَع مرح َلِإ وأ آم ىف ُدِجَأ ال لق ) :هللا لوق "”لمتجيو
 .هريغ نود هلم هللا لوسر هنع لثس ءيش نم «ةيآلا

 ةنسلاب ًالالدتسا هيناعم ىلوأ اذهو «نولكأت متنك ام لمتحيو "' :امهيناث

 .هريغ نود «هيلع

 :ةبلعت يبأ نع «ينالوخلا سيردإ يبأ نع ءباهش يبأ نع «نايفس انربخأ
 000 .ثيدحلا "”« عابسلا نم بان يذ لك نع ىهن» :2 يبلا نأ

 57١5-5١8 7/تاحفصلا 0068-0575 /نم تارقفلا ةلاسرلا )١(

 .هل ديكأتو لوألا لامتحالل عبات اذه (؟)

 ءافش رظنا ءقرط ةدع هلو دمحأو كلامو ةنسلا ل او ع 7

 /مقر ثيدحلاب دازو 26١4 /مقرب 1/7 /صسص 3و /ج «ىعفاشلا دئسم قيقحتب ىعلا

 .« ..بان يذ لك لكأ نع ىهن) 5

 م1



 نايفس نب ةديبع نع .ميكح يبأ نع ليعامسإ نع .كلام انربخأ

 بان يذ لك لكأ » :لاق دك ينلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءيمرضحلا

 .ثيدحلا '''« مارح عابسلا نم

 (7 ثيداحألا ف للعلا باب :(اضيأ) ةلاسرلا
 نم بان يذ لك كلَ يبنلا ميرحت هل تركذو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ( َُهُمَعَطَي م ِعاَط ْلَع امرت َكإ وأ 1م ىف ُهِحأ آل لق ) :هللا لاق دقو ؛عابسلا

 .مرَح ام ىَمس مث ةبآلا ةياهن ىلإ

 متنك امم ًامرحم يحوأ اميف دجأ ال لق :هانعم :انلق ؟اذه ىنعم امف لاقف
 نم هودعت مل مكنأ متكرت ام امأف ؛ اهدعب ركذ امو ةتيم نوكت نأ الإ نولكأت

 ةنسلا تلدو ؛هللا ىمس ام الإ نولحتست متنك امم مكيلع مرحُي ملف «تابيطلا

 ِتّبْيَطلا ْمُهَل ُلِخْو ) :هللا لوقل .نومرحت متنك ام هنم مكيلع مرح هنأ ىلع

 .”'ةيآلا [1907 :فارعألا] © َتِبِتَبَحْلَأ مِهيَلَع ُمرحْتَ

 (9 ةمدقملا :ثيدحلا فالتخا

 مل حور يذ لك اولحأ .هقفلا لهأ نم نيرخآ ىلعو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 عا لع امر لإ ججوأ آم ىف ةجأآل لق ) اهلل لوقل نآرقلا يف ههرحن لزشي

 لاق :اولاقو «ةيآلا « ٍريِنَح محل َوَأ احوُفْسُم اًمَدَوَأهَتَيَم وُكَي نأ آّلِإ ةهُمَعْطَي

 نئسلا باحصأو ملسم هاور « ..بان يذ لك » :ظفلب دنسملا يف يور دقو حيحص ثيدحلا )0(

 قيقحتب يعلا ءافش رظنا ؛هتحص ىلع عمجم ثيدحلا :ربلا دبع نبا هنع لاقو دمحأو كلامو

 .75037 /مقرب 55و 7506 /ص .؟ /ج «يعفاشلا دنسم

 .؟71 /ةحفصلا .14 - 54١ /تارقفلا ةلاسرلا (؟)
 كرتي ام ًاريثك هللا همحر يعفاشلا نأ انركذ نأ قبسو ةلاسرلا يف واو نودب انه ةيآلا تركذ دقو 69)

 ةلاسرلا رظنا .سأب اذه هعينصب نكلو «ةيآلا نم لالدتسالا عضومب ءافتكا فطعلا فرح
 .(شماهلا) 171١ /ص

 .180 /ص «ثيدحلا فالتخا - ينزملا رصتخم رظناو ."”و 70و "4 /ص .ثيدحلا فالتخا (4)

 م



 انمرحف «ةبلعث يبأ نم هب ملعأ وه نم ك# هللا لوسر باحصأ نم ''' انلقاع امب

 هذه معن :لاق .قينلا نع ةبلعث يبأ نع .ةقث نم ربخب عابسلا نم بان يذ لك

 ثيدح در دحأ يف الو هللا لوسر عم دحأ يف ةجح الو ؛:ةجح اهب ىفكو انتجح

 هللا لوسرب ملاعلا ىلع ىفخي دقو هللا لوسر نع هلثم ثيدح الب هللا لوسر

 ضعبب اوذخأ نإو ءالؤهو ؛ملعلا يف هلثم سيل نم هملعي هتنس نم ءيشلا

 ىلع حسملا كرتو .عابسلا نم بان يذ لك ميرحت كرت يف اوكلس دقف .ثيدحلا

 اوكرتو ثيدحلا ضعب اولمعتسا اذإ مهنأل ؛هلك ثيدحلا در نم قيرط «نيفخلا

 الو .هلثم اولمعتسا ام ثيدحلا نم اولطع دقف . # ىنلا نع هل فلاخت ال هضعب

 اذإ .همومعو نآرقلا رهاظ فلاخي هنأ ىلإ اوبهذ اذإ ثيدحلا نيهوتب مهل ةجح

 ,نيفخلا ىلع حسملا يف ثيدحلاب لاق نمل مهلؤقو ءًاصاخ نوكي نأ نآرقلا لمتحا
 ًاماع نوكي نأل ًالمتحم نآرقلا ناك اذإ «هريغو عابسلا نم بان يذ لك ميرحتو
 ..معن :لاق !ملظ نآرقلا تفلاخ ءصاخلا هب داري

 لوسر نوكي نأ زاج ول :- رواحملل :يأ - تلق :هّللا همحر ىعفاشلا لاق

 نآرقلا عم # ىبنلا ثدحي الو «نآرقلاب هتنس هللا خسن مث .هتنس انمزلتف نس هللا

 يذ لك مرح امنإو :لاقي نأ زوجي الأ .ةخوسنم ىلوألا هتتس نأ ىلع لدت ةنس

 ٍرِعاَط لع امري َّلِإ َحوُأ 1م ىف ُدِجَأ ل لق ) :لوزن لبق عابسلا نم بان
 . نييمدآلا الخ ام حور يذ لك لكأب سأب الف «ةيآلا 4 َدُهُمَعَطَي

 :'"” (ريمحلاو لاغبلاو ليخلا موحل لكأ) 4 باب :ةروثأملا ةنسلا

 :لاق ينزملا انثدح

 اذهب لاق :انه ىنعملاو «0*1/ /ص طيحملا سوماقلا رظنا .هنم لقعأ ناك هرصنك :هّلَقَعَف ةّلقاع )١(
 ةشئاعو سابع نباو ًايلع كلذب دصقيو # هللا لوسر ةباحص نم انم لقعأ مه نيذلا يارلا

 .نيعمجأ مهنع يضر ةريره ابأو
 5٠١. /مقرب 4١7 /ص «ةروثأملا ةنسلا (؟)

0 



 تلق :لاق رانيد نب ورمع انربخأ «هنييع نب نايفس انربخأ يعفاشلا انثدح

 :لاق '''« ةيلهألا رمحلا موحل نع ىهن» ك# ينلا نأ نومعزي مهنإ :ديز نب رباجل
 ىبأ نكلو - 8 ىبنلا نع اندنع ,يرافغلا ورمع نب مكحلا كلذ لوقي ناك دق

 وأ آَم ىف ُدِجَأ آل لُق ) :ارقو امهنع هللا يضر سابع نبا ينعي - رحبلا كلذ
 .ةيآلا © َدُهُمَعَطَي ٍمِعاَط ىَلَع اًمّرخع لِ

 "7 (رفظ ىِذ لك اَنَمٌَح أوُداَه تيِذَأأ ىلَعَو ) : كو هللا لاق

 :"" (ليئارسإ ينب حئابذ) باب :مألا

 لك اَنْمَرَح اوُداَه يذلا ىَلَعَو ) : هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « نوُقدَصَل ) :هلوق ىلإ ( ٍرْفُظ ىذ

 .نطبلا يف بارشلاو ماعطلا ىوح ام :اياوحلا :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مهريغو .ةصاخ دوهيلا - ليئارسإ ىنب ىلع ىلاعت هللا مرح ام لزي ملف
 ضرفف .28 ًادمحم هلالج لج هللا ثعب ىتح همرح نيح نم ًامرحم - ةماع

 .هّتعاط هّتعاط نأ هَقْلَخ ملعأو .هرمأ ةعاطو كك هلوسر عابتاب رمأو .هب ناميإلا

 .هلبق ناك نيد لك هب خسن يذلا مالسإلا هنيد نأو

 يعلا ءافش رظنا ,ةمعطألا يف يذمرتلا هاورو .نيحيحصلا يف هانعم دروو حيحص ثيدحلا )١(

 9 .ت5١5و 5٠6١ /مقرب "50و14 /ص 3/ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب

 ِرتَهْلآَو رَقَبْلا َِيَو ٍرْفَظ ىذ لك اَْدَرَح اوُداَه يذلا ىَلَعَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 مُهَتَيَرَج َكِلذ ر ظعب طلتخأ اَم وأ اَياَوَحْلآ وأ اَمُهُروُهُظ ْتَلَمَح اَم الإ اَمُهَموُحُش ْمِهيَلَع اَنمّرَح

 .[145 :ماعنألا] © َنوُقِدَصَل انِإَو ديف

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو .45/ص «؟ /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو .5 17 /ص .؟ /ج ءمألا ()

 57١. /ص 3” /ج .بلطملا

 ةيلاذل



 اًَذنَه َمّرَح هلآ نأ َوُدَهْمَيَنيِذَّلا مُكءآَدَبَس لَه لق ) : ع هللا لاق
 '” (َرُهَعَم دَهقك ام وديك نإ

 7 مهسفنأ ىلع نوكررشملا َمُرَح ام :مألا

 نابأ ءايشأ مهاومأ نم مهسفنأ ىلع نوكرشملا مرح :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 كلذو ءاهنم هللا ركذ ام ضعب تركذ دقو مهميرحتب ًامارح تسيل اهنأ كك هللا

 ...ماحلاو ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا لثم

 َمّرَح هلأ نأ َوُدَهْمَي نيل ْمُكَءآَدَبُش ٌمَلَه لق ) :مهيف تلزن :لاقيو دهس دهم «*

 ةريحبلا نم اوجرخأ ام مهيلإ ٌدرف «ةيآلا 6 َمُهَعَم َدَهْتَت الق أوُدِهَس نإف ادم

 .مهميرحتب اومرح ام مهيلع مرحي مل هنأ مهملعأو «ماحلاو ؛ةليصولاو «ةبئاسلاو

 ءوي أوكرشُم الأ وكيع كير مرح رح اَم لأ اولاعَت لق ل٠ قو هللا لاق

 نحن يلم ني مُكحَدلوأ اقتل اسخن ايش اعيش

 " ( ترطب اََواََِمَرهَط اَم َشِحوَقْلاوَُرقَت اَلَو مُهايإَو مكرر

 ٌدَه مدح َهَللأ نأ َوُدَهْمَي َنيذلا مكَءآَدَبْس ّمُلَه لق ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 ريب مهو رج 0 ذلاو انياب أوُيَّدَك تريزنأا ءآَوهَأ عمت اَلَو ْمّهَعَم دَهْفَم ال

 16١[. :ماعنألا] © تروُلِدْعَي

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو ٠٠١7 /ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .7 57 /ص ء”؟ /ج «مألا (؟)

 .581و 771 /ص ا" /ج «بلطملا

 اهيل هي وكرت الأ ٍمُكِلَع مكن مَ ام نأ اوت ل ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 نشوف أويَرقت اَلَو هاي َمكفْرَرَت نحن يلَمإ مُكَدَلْو اوت لَو امَسْحِإ ٍنيَدِلَوْلَِبَو

 زُولَعَل هب مُكدَصَو :ٌكِلذ 'ْقَسْلاب الإ هلأ َمُرَح ىّلأ حرقكلا اوُنمفَت الو "حرطَب امو اَهْئم َرْهَظ ام

 ١6١[. :ماعنألا] 6 َنوُلقْعَت
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 2" نادنولا لتق :مألا

 < ام لت اَوَلاَعَت لق ) :8هيبنل كك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مُكَدلوأ التقت الو اًسخإ ٍتدلوأبو هس .دي اوُكرتُم الأ ْمُكلَع كَ
 امو اني َرْهَط ام شِحوقْل اوُبَرَقَت الو ْمُهاَيَو َرُكُفْررَت نحن يلمإ

 .ةيآلا ©« حرطَب

 فوخ ًاراغص اهدلو نم ثانإلا لتقت برعلا ضعب ناك :يعفاشلا لاق
 ؛نيكرشملا دالوأ نم كلذ نع هركذ زع هللا ىهن املف .مهب راعلاو .مهيلع ةلّيعلا

 تلد كلذكو .«برحلا راد يف نيكرشملا لافطأ لتق نع يهنلا تيبثت ىلع لد

 .قح ريغب لتقلا ميرحت نم باتكلا هيلع لد ام عم :ةنسلا هيلع

 (7 نآرقلا نم لتقلا ميرحت لصأ - (دمعلا حارج) باتك :(اضيأ) مألا

 :لاق عيبرلا انربخأ

 ىلا سَفئلآ اوُلئَقَت اَلَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ( هِي مُكدَصَوْركلَد ٍقَحْلآي اَِإ هلآ مَرَح
 ىلع ةلالدلل ؛هالعأ ةدراولا ةيآلا هذه ةمتت يعفاشلا مامإلا ركذ :تلق

 .- ناونعلا يف اذه ىلإ ريشأ امك نآرقلا نم لتقلا ميرحت لصأ

 دبع .د / قيقحت مألا رظناو 3772/ص 3/ج .نآرقلا ماكحأ رظناو 3 /ص ك/ج ألا 000(

 او ه /ص ال /ج .بلطملا

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 27737 /ص ءينزملا رصتخم رظناو 2” /ص .6/ج ىمألا (0

 .6 /ص ال /ج

 م



 وم

 20 ( رق اَذ َناَكْوَلَو أوُلِدَعَأف ْرّلَق اَذِإَو ) : كو هللا لاق

 :''' (هتداهشب مايقلا نم ءرملا ىلع بجي ام) باب :مألا

 اَذ َناَح َوَلَو اوُلِدَغأَف َرّشُق اًذِإَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © رق

 ًاضرف نأو «ةداهشلا هتمزل دقو ,دهاشلا يف هنأ - اهريغو ةيآلا هذه يف ملعلا

 بيرقلا)» ضيغبللو ءديعبلاو بيرقلاو .هدلوو هيدلاو ىلع اهب موقي نأ هيلع

 .ًادحأ اهعنمي الو ءاهب يباحي الو .دحأ نع متكي الو ؛(ديعبلاو

 ” ( اَهِلاَعَمأُرَشَع دُهَلف ةَئَسَحْاِب َءاَج نَم ) : كو هللا لاق

 :'' (ةيصولا) باب :رهازلا

 .'"”نيترم هلثم هتيطع أ

 أوُقَوَأَو رمش علي قح ْنَسحَأ ىه ىلا الِإِميِتمْلآ َلاَم وُبرَْت الو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 ٍدِهَعِبَو نر م اَذ ناك َوَلو اولِدَعأَف َرُلُق اذإو ١ اَهَعَسُو الإ اًسْفت ُفِلَكُت ل طَسَْلاب َناَريِمْلاَو ليحل

 .[ ١167 :ماعنألا] ( تورد ٌْعلَعَل ب مُكدَصَو كل اوُْزَأ لأ

 .د /قيقحت ملا رظناو ,1759و178/ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .47 /ص ءال /ج .مألا (؟)
 .7١7/ص 4 /ج «بلطملا دبع

 الإ ىَرْجْح اَلَف ةقيشلاب َءاَج نَمَو اهلا ُرْشَع ءُدلَف هس َءاَج نم ) :ىلاعت“هللا لاق :ةلماك ةيآلا (9)

 16١[. :ماعنألا] © َنوُمَّلْظُي ال َمَهَو اَهَلَثِ

 .الالو - "ا" /ص ءرهازلا (5)

 مسق ثيح يوحنلا قاحسإ يبأل داهشتسالا 18١ /ص .١/ج .فعض :ةدام بيذهتلا رظنا (5)

 :نيبرض ىلإ برعلا مالك يف فعضلا
 .ةميركلا ةيآلاب دهشتسا مث ءيشلا فيعضت ىنعم يف نوكي نأ :رخآلاو .لثملا :امهدحأ
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 تفعضأ دق نوكأف «ةثامثالث هتيطعأ ةئام بيصي ناك نإف نيفعض لاق نإف

 . ةرم مث ةرم هبيصت يتلا ةئاملا

 فعضلا ىنعمب هللا همحر يعفاشلا بهذ :يرهزألا روصنم وبأ لاق :ةدئاف

 ..سانلا دنع فورعملا وه اذهو .فيعضتلا ىلإ

 برعلا مالك يف فعّضلا مسق يذلا يوحنلا قاحسإ يبأ لوقب دهشتسا مث

 :نيبرض ىلإ

 .لثملا :امهدحأ

 رخآلا لوقلا ىلع لدتسا مث ؛ءيشلا فيعضت ىنعم يف نوكي نأ :رخآلاو

 ماوع دنع فعّضلاو «ةيآلا « اَهِلاَثمَأ ُرَشَع ُهَلَف ٍةَكَسَحلآِب َءآَج نَم ) :ةيآلا هذهب

 .امهقوف امف نالثم هنأ سانلا

 ١ ( ىَرْخَأَرْزوةَرِاَو رت اَلَو ) : هللا لاق
 :'"' (تيملا ىلع ءاكبلا) باب :ينزملا رصتخم

 حونلا يف امل ؛ةحاين الو بدن الب ءاكبلا يف صُخّرأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هنأ هنع هللا يضر رمع نع يورو «مثإلا ميظعو ءربصلا عنمو .نزحلا ديدجت نم

 نبا كلذ ركذو .هيلع هلهأ ءاكبب بذعيل تيملا نإ :#2 هللا لوسر لاق :لاق

 لوسر ثّدح ام هللاو ءرمع هللا محر :تلاقف اهنع هللا يضر ةشئاعل هذ م سابع

 رفاكلا ديزي هللا نإ » :لاق نكلو هيلع دحأ ءاكبب تيملا بذعيل هللا نإ هتك هّللا

 .« هيلع هلهأ ءاكبب اباذع

 الإ سفن ُلُك ُبسيكت اَلَو و لك بَ َوُهَو ار ىنتأ لَآ تأ لك ) :ىلاعت هلل لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 ١([. 5 :ماعنألا] © َنوُفلََْ هيف مش امي ركفينيف كه ركز لإ هَ "ىَرْخأ َرْزو ةَرِاَو رت اَلَو ع

 فاللتخا رظناو .(تيملا ىلع يحلا ءاكب يف) باب 07 ا/ /ص و 5 /ص «ينزملا رصتخم ةهز

 .[3١؟و ٠١ /ص «ءدنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 357 /ص ثيدحلا
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 :نآرقلا مكبسح :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :كلذ نع امهنع هللا يضر سابع نبا لاقو «ةيآلا © ئّرْخأ َرزو ٌةَرِزاَو ُرِرَت اَلَو ) مه حد مي ري اك هود

 ."' ...ىكبأو كحضأ هللا

 هبشأ لي ينلا نع ءاهنع هللا يضر ةشئاع تورام :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ده م ع 1

 نبا لاق «ةيآلا 6 ئَرَخَأَرْزو ةرِزاَو رت الو ) :كك هللا لاق ؛ةنسلاو باتكلا ةلالدب

 .ثيدحلا ''' (ءيش نم رمع نبا لاق ام هللا وف) :ةكيلم يبأ

 :" ' (تيملا ىلع يحلا ءاكب #) باب :ثيدحلا فالتخا

 6 هللا لوسر نع اهنع هللا ىضر ةشئاع تور امو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةلالد نيأف :ليق نإف «ةنسلا مث باتكلا ةلالدب #2 هنع ًاظوفحم نوكي نأ هبشأ
 © م -ء هه وس 5-0 5252 سلا + -.

 سيل نأَو ) «ةيآلا © ىَرْخَأ َرزو ةَرِزاَو ُررت اَلَو ) :َكك هلوق يف :ليق ؟باتكلا

 اريح ِةَرَذ َلاَقْنِم َلَمْعَي نَمَف ) :هلوقو «ةبآلا [*4 :مجنلا] © َْعَس ام الإ ٍنَشِإْل

 ىَرَجُعِل ) :هلوقو «ناتيآلا ١-4[ :ةلزلزلا] 6 دْوَرَي اّدَص ْةّرَذ َلاَقَقِم َلَمْعَي نَمَو © دوري

 .ةيآلا ١6[ :هط] © ْئَعَسَت امب سفك ُّلُك
2 

 نبا نمو ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ظفحأ َةَرْمَعو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ريغ ىلع ثيدحلا ناك نإف ءاظوفحم نوكي نأ نيثيدحلا هبشأ اهثيدحو ؛ةكيلم ىبأ

 يف بذعتل اهنإو ءاهيلع نوكبيل مهنإ» :# ىنلا لوق نم ةكيلم يبأ نبا ىور ام

 )١( :مجنلا] © ْكَبأَو َكَحْضأ وه ْهْنَأَو ) :يه ةلماك ةيآلاو .نيمضتلا ليبس ىلع انه تركذ 47[.

 يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ,يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور حيحص ثيدحلا (0)

 ءدنسملا نم ةدايز ةكيلم يبأ نبا لوقو ءليصفتلاب يور دقو 2004 /مقرب ء"ا/5 /ص ء١/ج
 .1577 /ص «ثيدحلا فالتخا باتك رظناو

 هالالو ”94/ص ؛«ينزملا رصتخمو .17/ص ثيدحلا فالتخا ()

 م6



 ءالؤهو «رفكلاب بذعت اهنأل ءريسفت ىلإ جاتحي ال حضاو وهف ؛ثيدحلا « اهربق
 ...هيف يه ام نوردي الو .نوكبي

 « ؟اذه كنبا» :لجرل هني هللا لوسر لاق :ليق ؟ةنسلا ةلالد نيأ ليق نإف

 ملعأف ؛ثيدحلا ''' « هيلع ينجت الو .«كيلع ينجي ال هنإ امأ » :لاق .معن :لاق

 ال هل هلمع امك ؛هيلع ئرما لك ةيانج نأ نم :هللا ملعأ ام لثم ةعهللا لوسر

 .هيلع الو هريغل

 نباو ؛ةماسقلا باتك ("”0/8) يئاسنلا «تايدلا باتك (575 و 575 /54) دواد وبأ ثيدحلا )١(

 ؛كردتسملا يف مكاحلاو دوراجلا نباو ةميزخ نبا هححص :رجح نبا لاقو ءا/لا/٠ /مقرب دوراجلا

 باتك شماه رظناو .ءكلذ ىلع يهذلا هقفاوو .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو

 .١17و9١5/ص «ه /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا

 م



 27 6 اَساَبِ ْركيَلَع اَّلَرَأ َدَق َمَداَ َىَبَي ) : كك هللا لاق

 :''”(دجلا ثاريم) باب :مألا

 تناك ام ,مهمساق ةوخألا عم دجلا ثرَو اذإ انلقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ديز لوق اذهو ءهيِطعأ اهنم هل ًاريخ ثلثلا ناك اذإف ءثلثلا نم هل ًاريخ ةمساقملا

 نامثعو رمع نع لوقلا اذه يوُر دقو ءضئارفلا رشثكأ انلبق هنعو «تباث نبا

 ريغ نع ًاضيأ اذه يور دقو ءمهنع هللا يضر تباث نب ديز لثم هيف الاق امهنأ

 انفلاخ دقو «نادلبلا ءاهقف نم رثكألا لوق وهو هلي ىنلا باحصأ نم دحاو

 28 ينلا باحصأ هيف فلتخا دقو «بأ :دجلا :لاقف كلذ يف سانلا ضعب

 ءريبزلا نب هللا دبعو «ةبتع نب هللا دبعو ءسابع نباو ,ةشئاعو ءركب وبأ لاقف
 .مهنود دجلل لاملا ناكو ءاوحرط ةوخألا هعم ناك اذإ بأ هنإ :مهنع هللا يضر

 لوق ىلإ ٌرِصَن مل اوفلتخا اذإ 88 ينلا باحصأ نأ تنأو نحن انمعز دقو

 هتقفاومو هيلع ةنيبلا ةجحلا عم تبثتلاب الإ ؛ رخآلا لوق نود مهنم دحاو

 .هلوق لاق نمو تباث نب ديز لوق يف انبهذ ةجحلا ىلإو لوقن اذكهو «ةنسلل

 ُنماَيَِو اير ُكَتَءَوَ ىِرَوُي اساَيِل ْكَيَلَع اَتْلَرنَأ ْدَق ْمَداَ يبي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 كلذك تردص دقو 217 :فارعألا] © َنوُركذَي ْرّهّلَعَل ِهّللا تيا ْنِي كلذ ريع َكِلَذ ئَوَقَتل

 .كلذ ظحاليف مدآ ينب اي ءادنب فارعألا ةروس نم ء"هوا1#وا”ا/ /تايآلا

 /قيقحت مألا رظناو ءدجلا ثيروت ةلأسم لوح ًاليمج ًاشاقن طسب دقو ,١8/ص ء4/ج ألا (5)

 .117-176 /ص ءه /ج ءبلطملا دبع .د
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 :اهنم لاصخل بأ دجلا :لاق نم لوق يف ةجحلا نأ معزن انإف :اولاق

 مُكيِبأ هَلِم ) :لاقو .- ةيآ نم رثكأب - 6 َمَداَء بي ) :لاق كك هللا نأ

 يف اوفلتخي مل نيملسملا نأو ءأبأ بسنلا يف دجلا ماقأف .ةيآلا 1/8 :جحلا] © َميِهَرَي

 .- كلذ يف شاقنلا طسب مث - ...سدسلا نم هوصقني مل نأ

 "7 ( نّطيشلا مكتفي ال َمَداَء َىَبَي ) : كه هللا لاق

 :"' (فلحلاو ءالولا) باب :مألا

 © ُنْطيْشلا مُكَنتتفَي ال َمَداَع بي ) :هركذ زع لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نيملسملا 8# هللا لوسر بسنو ءرفاكلاو هدلو نم نمؤملا مدآ ىلإ بسنف «ةيآلا

 :مهئالو ىلإ يلاوملا بسن كلذك «نينمؤم وأ اوناك ًارافك مهئابآ ىلإ َكْك هللا رمأب
 .نيكرشم نوقتْْلاو ءنينمؤم يلاوملا ناك نإو

 نع «رانيد نب هللا دبع نع «نايفسو كلام انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 " هتبه نعو ءالولا عيب نع ىهن» :# ىينلا نأ :امهنع هللا يضر رمع نبا
 .ثيدحلا

 ْعِغَيِةَجْلا َنِْم مكيوبَأ جرخأ امك ُنطيْسلا ْمُكَكتتفَي ال َمْداَد بي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[77 :فارعألا] © َنوُنِمْؤُي الل َنيِِّل ءآَيِلَو

 .778و 7737 /ص 6 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .,55 /ص «4 /ج «مألا (؟)

 ءافش رظنا ءمهريغو يقهيبلاو دمحاو نئسلا باحصأو ملسمو يراخبلا هاور حيحص ثيدحلا ()
 /مقرب 2147 /صو 2775/مقرب 215019 /ص 7 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا
 .؟71 0و
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 نع .بوقعي نع «نيسحلا نب دمحم انربخأ لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 ءالولا » :لاق 6 ىبنلا نع ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع «رانيد نب هللا دبع

 .ثيدحلا "2 بهوي الو عابي ال بسنلا ةمحلك ةمحل

 ام ىوس ةقرفتم تايآ ف ريسفتلا ذؤ - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ
 :'' ىضم

 :لاق ؛«ةزاجإ) ديشر نب نسحلا انربخأ ءيملُملا نمحرلا دبع وبأ انربخأ
 :لوقي ناميلس نب عيبرلا تعمس :يدهملا دمحأ نب نمحرلا دبع لاق

 ىري هنأ - ةلادعلا لهأ نم ”رمعز نم :لوقي هللا همحر يعفاشلا تعمس

 ُثْيَح َنِم ُهَلِبقَو وه َمُكَنَرَي هنِإ ) :لوقي كيك هللا نأل .,"””هتداهش تلطبأ ؛نجلا

 .ًايبن نوكي نأ الإ «ةيآلا 6 َمُجبْوُرت ال

 (9 6 ٍرلِجَسَم لُك َدنِع ٌككَتيِز أود ) : و هللا لاق

 0 (يلصملا سبل عامج) باب: :مألا

 6« ٍدِجْسَم ْلُك َدنِع :كتتيز أوُدَح ) :َدك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لاقو .ليق ام هبشي وهو .بايثلا هنأ - ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو - :ليقف «ةبآلا

 قيرط نم لسرمو «يلع قيرط نم فوقومو «قيرطلا اذه نم ظفللا اذهب فيعض ثيدحلا )١(
 ١14١-١47 /ص 7 /ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ,دوعسم نبا رثأ عم نسحلا
 .777 /مقرب

 .1960و94١/ص 27 /ج «نآرقلا ماكحأ (؟)

 يتلا مهروص ىلع مهتيؤر يعدي نم ىلع لومحم اذهو .7١5/ص .5 /ج «حتفلا يف لاقو (9)
 ناويحلا نم :ىتش روص ىلع روصتي نأ دعب مهنم ًائيش ىري هنأ ىعدا نم امأ ءاهيلع اوقلخ

 .هيف حدقي الف

 ورسم الو أوُبَرْشَأَو أوُلُكَو ريجسَم لك َدنِع ٌككَنيز اوُدُح ْمَداَع بي ] :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (5)

 .[91 :فارعألا] © َنيِفِرَسُمْلا بحال هن

 © .99١و58١/ص 3 /ج «بلطملا لبع .د /قيقحت مألا رظناو 88 /ص ءا/ج ءمألا قدا
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 ("'« ءيش هنم هقتاع ىلع سيل دحاولا بوثلا يف مكدحأ يلصي ال» : #2 هللا لوسر
 .سبلي ام ىلع َرِدَق اذإ ًاسبال الإ يلصي نأ دحأل سيل نأ ىلع َلدف .ثيدحلا
 .ةالصلا يف نوكت امنإ ةراهطلاو .بوثلا نم ضيحلا مد لسغب 8# لوسر رمأو

 2 هللا لوسر رمأ اذإو ءرهاط بوث يف الإ "'يلصي ال ءرملا ىلع ّنأ ىلع ٌلدف

 .رّهطي نأ ىلوأ هيف ىلصُي امف «هيلعو هيف ىلصي هنأل ؛ سجن نم دجسملا ريهطتب
 ةالصلا تازجأ سجن ريغ ةروعلا ىراو ام لكو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .هيف

 :") دادحإلا :(اضيأ) مألا

 :ناتنيز بايثلا يفو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةروعلا رتستو «لامجلا عمجت ىتلا سباللا ىلع بايثلا لامج :امهادحإ

 لهأ ضعب لاقف .ةيآلا ©« ٍردِجَسَم ّلُك َدنِع :ٌكَكتيِز أوُدَح ) :ىلاعت هللا لاق

 .بايثلا :نآرقلاب ملعلا

 ضعب ىلع نييزتلا برعلا تدرفأ اذإو ءاهسبل نمل ةنيز بايثلاف :''' امهينا

 نأب .ةنيزلا يه ىتلا .بايثلا َنّيز ْنَم نيزت لوقت امنإف ءضعب نود نيسباللا
 .ةصاخ غبصلا نم ءاهريغ نم ءيش اهيلع لخدي

 ءافش رظنا .هحيحص يف ةميزخ نباو نئسلا باحصأو ملسمو يراخبلا هاور حيحص ثيدحلا )١(

 .ام6كو 146 /مقرب 21076 /ص ١. /ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا

 ال ءرملا نأ ىلع لدف وأ ءرهاط بوث يف الإ يلصي الأ / نوكت اهلعلو ؛مألا يف تدرو اذكه (؟)

 .قايسلاو صنلا طبضني كلذبو .رهاط بوث يف الإ يلصي
 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 25717 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 02777 /ص .ه/ج .مألا (*)

 .088وه4ا/ /ص 5/ج «بلطملا

 لوألا ركذيف دادعتلل هللا همحر يعفاشلا ركذ يف ًاريثك هارن ام اذهو .ميقرتلا ةعباتمل ينم :امهيناث (4)
 .مالكلا يف يقابلا جردي مث
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 () ( اًعيِمَج ايف أوُكراَدَآ اَذإ َنَّمَح ) : كو هللا لاق

 7 ) ..مارحإلا دنع مزلي ام) باي:رهازلا

 طيرفتل هيلع اعباتت :يأ «نايمر هيلع كرادت نإو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 وهو .اوعباتت اذإ :اوكراّذاو .موقلا كرادت :لاقي .هتقو يف لوألا يمر يف ناك

 .كعتمو مزال كردأ كلذكو «لدعتمو مزال

 أوكَراَّذأ اَذِإ ْىَتَح ) :كبك هللا لاق .هتكردأ :يأ .هتكراّداو هتكرادت :لاقي

 .اوعباتت يأ «ةيآلا « اًعيح ايف

 : "” (ةيصولا) باب :(اضيأ) رهازلا :ةدئاف

 6 ٍراَثلَأ َنِّم اَفَعِض اًباَذَع َمِهاَنَف ) :َكك هلوق يف يوحنلا قاحسإ وبأ لاق

 :نيبرض ىلع برعلا مالك يف فعضلا هنأل ءًافعاضم ًاباذع :يأ «ةيآلا

 .لثملا :امهدحأ

 .ءيشلا فيعضت ىنعم يف نوكي نأ :رخآلاو

 9 6 اًدوه ْمُهاَحَأ ٍداَع َلِإَو ) : كو هللا لاق

 ريل ىف سإلاو نجل نب مكب ني تلح ذق م ف اول لاَ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 انولَضَأ ٍالْؤَم انبَ مهلوْأل ُهنَرْحَأ لاَ امج ايف اوُكَرادأ اَذِإ َييَح .اهتحأ تقع ةْمأ تحد ام

 .[8 :فارعألا] 6 َنوُمَلْعَت ال نكدَلَوفْعِض لكل َلاَق ارامل َنِي اًمَحِض اًياَذَع مها

 .77//و؟7 6 /ص ءيرهزألل /يعفاشلا ظافلا بيرغ يف رهازلا (0)

 .1737 4 /ص ؛يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا م

 ”روُرتَع ِونَلِإ ْنْي ركل اَم هلآ أوُدُبْعَأم وي لاَ اًدوه ْمُهاَحَأ ٍداَغ ْلِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (:)
 را هرم مدع
 6١[. :دوه كو :فارعألا] »2 َنوَقََت الفا
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 )١( ( اكلم مهاخأ ٌدوُمت ْىِإَو ) : كك هللا لاقو

 "7 ( اًبيَعش َّمهاَحَأ ريدم ىو ) : كَ هللا لاقو

 دحاولا ربخ تيبثت يف ةجحلا :ةلاسرلا 00

 « اًدوه ْمُهاَحَأ ٍداَع َلِإَو 7 :- ىلاعت هللا - لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ٌمُهاَحَأ ريدم ْلِإَو ) :لاقو «ةيآلا © اًحِلَص ٌمُهاَحَأ ٌدوُمَت 5 َْلِإَو ) :لاقو «ةيآلا

 ىتلا مالعألا ينو «هئايبنأ يف هقلخ ىلع هتجح هؤانث لج ماقاف «ةيآلا « اًيعَش

 ءءايبنألا رومأ دهاش نم ىلع ةتباث اهب ةجحلا تناكو .مهاوس هقلخ اهب اونياب

 .- كلذ يف مالكلا طسب مث 49 رثكألاب اهمايق مهنم دحاولاب ةجحلا موقت ءاوس

 وإن مُكحَل ام هلأ ودبي لاق اكِلَص َمَهاَحأ ةوُمن قو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا
 لَو .هَكَآ ضرأ ىف َلُكَأَت اَهوُرَدَ : هيا َمُكَل هلآ ُهقاك هِذََه كيو ني دكت مُكَنَاَج ذق ُهرتَع

 .[11 :دوه ءالا" :فارعألا] ( كيلأ ُتاََذَع َمُكَدُحَأَيَ وسب اَهوُسَمَت

 ونلإ ني مُكحَل ام هلآ اوُدبعأِمْوََي لاَ اهعش مُهاَحَأ يذم لَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)
 اَلَو مهَءاَيْشَأ ساكلا اوُسَحِتَت لَو ترازيملاو ليكلا اوفو مُكَبَب نْ هني مُكَنَءآَج دق 0

 :دوه د :فارعألا] (« تريبيؤُت ريدك نإ ْمُكَل ريح ُْحِلْد اَهِجَلْصِإ دقي ضرألا فن اوُدِسْفُت
 .["5 :توبكنعلا 4

 ماكحأ رظناو 2477 /ص 171١ /ةرقفلاو «475/ص ١7١-21701 /تارقفلا ةلاسرلا ()
 ١". /ص ١ /ج «نآرقلا

 ةعئار ةشقانم اهيفف ةلاسرلا يف .401-471/ص 11١١-2108 /تارقفلا عجارت ةدازتسالل (:)
 .ةقثلا دحاولا ريخ لوبق تابثإ لوح

 6١م



 "! ( ََكَوُدَع كللهُي هي نأ ْمُكيَر ْىَسَع ) : كف هللا لاق

 :"7 9(نايبلا فيك) باب :ةلاسرلا

 ةبعشتم .لوصألا ةعمتجم يناعمل عماج مسا نايبلاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نمم اهب بطوخ نمل نايب اهنأ «ةبعشتملا ةعمتجملا يناعملا كلت يف ام لقأف :عورفلا
 نم نايب َديكأت دشأ اهضعب ناك نإو .هدنع ءاوتسالا ةبراقتم .هناسلب نآرقلا لزن

 ْ .برعلا ناسل لهجي نم دنع ةفلتخمو ءضعب

 امل .هب مهدّبعت امث «هباتك يف هقلخل هللا نابأ ام عامجف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :هوجو نم هؤانث لج همكح نم ىضم
 يف مهتعاط ىلتباو .هبلط يف داهتجالا هقلخ ىلع هللا ضرف ام :اهنم

 :ز ىَسَع ) :ىلاعت لاق ءمهيلع ضرف امت هريغ يف مهتعاط ىلتبا امك .داهتجالا

 .ةيآلا ( نون نيكس ردت سرا فقط ودع كللهُي نأ

 َمَتَقِرْشَعي اًهئْمَمَتَأَوَليل شلت ئَسوُم اًنَدَعاَوَو ) : 3ع هللا لاق

 ” (ةلل ترين هيد

 1 لوألا نايبلا) + بايب: :ةلاسرلا
 ا 0

 د دعني نا ديال ( لل بريت :يز قب كري هنت

 .ةليل نوعبرأ ًارشعو نيثالث نأ قيل هذهب بطوخ

 نأ ْمُكَبَر ىَسَع َلاَق نقد اَم ِدْعَيْنيَو اتَِتأَت نأ ٍلِبَق نم ايِذوُأ اَولاَق ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 ١78[. :فارعألا] » َنوُلَمْعَت فيك َرظَيَف ضرألا ىف َكْفلْخَتْسَيَو مُكَوُدَع كللهُي

 277 /ص 2.55 /ةرقفلاو 27 /ص 2.059 /ةرقفلاو .١1/ص 66م 07 /تارقفلا ةلاسرلا مف

 ١571و ا /ص ١2/ج .يعفاشلا بقانم رظناو

 تب هْبَر تقم ٌمََف ِرْشَعِب اَهمْمَمتَو هَل ييلت ئَسوُم اًنْدَعَوَو ) :للاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (5)
 .[14؟ :فارعألا] ( َنيِدِسْفُمْلأ لس ْعبَْت اََو ٌحِلْضأَو ىْوَف ىف ىنفْلَخَأ وُرَه ِهيخأال ئَسوُم َلاَقَو لي

 .18/ص «45 /ةرقفلا ةياهنو 277 /ص ءال4 - ,/5 /تارقفلا ةلاسرلا 20
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 نوكت نأ نم :'' اهلبق ةيآلا تلمتحا ام لمتحي 4 َهَلَيَل يِعَبَرَأ ) :هلوقو

 ."' نييبتلا يف ةدايز نوكت نأو «نيعبرأ تناك رشع ىلإ نوثالث ْتَعِمْج اذإ

 ابوثكم هودي ىذا <_ألا يل ل وُسّرلآ تس وُعبتَي لا ) ْكَكَع هللا لاق

 هى

 "7 (َرِهْيلَع تناك ىلا لّلغألاَو ) :هنوق ىلإ ( ٍليِجيِإلَو ِةرْوَلَا ىف َمُهَدنِع

 :” (ليئارسإ ينب حئابذ) باب :مألا

 َنيِذْلا ) :- باتكلا لهأ يف :يأ - مهيف هللا لزنأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 رتل ىف ْمُهَدنِع اًبوُيَكَم ءهئوُدَح ىلا بألا ّىّبلآ َلوُسّرلا َوُعِبَكي

 :- ملعأ هللاو - ليقف ؛ةيآلا « َرِهْيَلَع سنك ىلا ٌللْغألاَو ) :هلوق ىلإ « ٍلييِإلآَو

 قلخ قبي ملف هل دمحم نيد نم عرش ام َلْبَق (اوثدحأ امب) اوُعِنُم امو ,مهرازوأ

 نم - حور وذ يح الو .ىنثو الو «يباتك هِي دمحم ىلاعت هللا ثعب ذنم ,لقعي

 .هنيد عابتاب َكْيَك هللا ةجح هيلع تماق الإ 2 دمحم ةوعد هتغلب - سنإ الو نجح

 ٌةَرَكَع كلي ْمُتْمَجَر اَذِإ ِةَعَبَسَو جل ىفِاَيأ ِةََلَت ُماَيِصَق َدَحَمَل نَمَف ) :ىلاعت هللا لوق ىلإ ةراشإ (1)
 ْ .[1957 :ةرقبلا] 6 ٌةلِماك

 .ددعلا عامج نايب يف :يأ (؟)

 ابوُنكم هنود ىذَلا < بألا ّىبلأ َلوُسرلا توُعبَكَي َنيِذَلأ 7 :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 ْمَرْغَو تبيطلا ُمُهَل ُلَْو ركحملا ِنَع ْمُهَكْمَيَو ٍفوُرعَمْلاِب مُهُرْمأَي ٍليجِإلاَو ِةئَروْعلا ىف ْمُهَدنِع

 ُهوُرْرَعَو فب أوُنماَ ترياق َرِهْيَع تناك ىلا لَلَْألاَو عض ُهنَع ْعْضَيَو َتِتَبَخْلا ُمِهيَلَع

 .[1997 :فارعألا] « تروُحلْفُمْل ُمُه كيلو : رحم لن ذل رولا أوُعَبنأَو هوُرَصَنَو

 .د /قيقحت مألا رظناو .48 و 97 /ص .؟ /ج ءنآرقلا ماكحأ رظنا «147 ص 3” ج ءمألا (:)

 .571و51"١ /ص 7” /ج .بلطملا دبع



 .رفك وأ هب نمآ مهنم ئرما لك مزلو .هعابتا كرتب ًارفاكو «هعابتاب ًانمؤم ناكو
 ."' للملا نم ءيش يف هلبق ًاحابم ناك كَم هيبن ناسل ىلع هللا مرح ام ميرحت

 :"” برعلا لكأت الام ةهج نم مرحي ام :(اضيأ) مألا
 باتك ةلمج وأ .ةنس وأ باتك صن «ميرحتلا لصأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 َئىألا ّىيلأ َلوُسّرلآ َوُعبَتَي َنيِذَلا ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق ءعامجإ وأ ةنس وأ

 نوكت امنإو «ةيآلا « َتِيتَبَحْلآ ُمِهْيَلَع ُمْرَْو تبّيطلآ ُمُهَل لَم ركبُملا ِنَع

 ءاذه نع اولأس نيذلا برعلا :مهو ءاه "'اوناك نيلكآلا دنع ثئابخلاو تابيطلا

 .مهريغ اههركي الام لكآملا ثيبخ نم نوهركي اوناكو ماكحألا مهيف تلزنو

 :2'صنلا ةلالدب مرح ام :(اضيأ) مألا

 مرو ِتَبْيَطلَأ ُمُهَل ٌلِكْكَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ثئابخلا مهيلع مرحيو ,مهدنع تابيطلا مهل لحي :لاقيف «ةيآلا « َتَِبَحْلَآ ٌمِهِيَلَع
2.) 

 ناسل ىلع - هللا لحأ ام لالحإو «حابم ريغ وأ» :يهو روكذملا صنلا ىلع ةنسح ةدايز يفو )١(

 ؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظنا .««مارح ريغ وأ للملا نم ءيش يف ًامارح ناك هع ءاوس 31 دمحم

 0 /ص ا” /ج .بلطملا دبع .د / قيقحت مألا رظناو 2.7 17 /ص قا /ج ءمألا 6 8)

 - ...برعلا :مهو ءاه نيلكألا :حبصتف اوناك فذحب نوكت ةرابعلا لعلو مألا يف تدرو اذكه ()

 .- ملعأ هّللاو

 .717 /ص ا" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .,5 44 /ص .؟ /ج ءمألا (:)

 .اهميرحت وأ اهليلحت لزنو مهدنع ىتلا :يأ (0)

6: 



 0 مرحيو لحي ام هيف مجرتو ؛مجارتلا اذ سيئو ةمعطألا باتك :(اضيأ) مألا

 نم اهنأ ىلع ءايشأ مرحت تناك برعلا نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 الإ .مهدنع تابيطلا مهل تلحأف ؛تابيطلا نم اهنأ ىلع ءايشأ لحتو «ثئابخلا

 ٌمِهيَلَع ُمْرَحْمَو ) :كَك هللا لاق .مهدنع ثئابخلا مهيلع تمرحو ءاهنم ىنثئسا ام

 .ةيآلا © َتِيِتبَحْلَآ

 :") (ثيداحألا # للعلا) باب :ةلاسرلا

 ملف «تابيطلا نم هودعت مل مكنأ دك رث ام امأف * هللا همحر يعفاشلا لاق

 مّرَح هنأ ىلع ةنسلا تّلدو هللا ىًمس ام الإ نولحتست متنك ام مكيلع مّرحُي

 ٌمِهيَلَع مرو تبيطلا مهل لجو ) :هللا لوقل .نومرحت متنك ام هنم مكيلع و "م هك هكر هلكت وم م 0 سأل رت .

 .ةيآلا © َتِيتَبَحْلآ

 92 ِ ص ل 8 رك مرر 7 .
 هللآب 0 موي فلا ألا يبنلآ سر هاب أوئِماَعف ) : و هللا لاق

 م ود ده2 ر ده «عو و يصر سام
 ”' ( ترودتهت مكلعل هوعبتاو يِتملكَو

 :( ©” 258 هيبن ةنس عابتاب هباتك ذآ هللا ضرف نايب :ةلاسرلا

 عضوملا «هباتكو هضرفو هليد نم هلوسر هللا عضو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم مّرَحو .هتعاط نم ضرتفا امب «هنيدل ًاملع هلعج هنأ هؤانث لج نابأ يذلا

 .د /قيقحت مألا رظناو ,464و 88/ص 2" /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 11١. /ص 3 /ج مألا )0(

 .5077/ص "جا «بلطملا دبع

 771 //ص .547* /ةرقفلا ةلاسرلا (؟)

 ُكللُم هَل ىذا اًعيَِج ّمُكَيَلِإ هَل ُلوُسَر نإ سائل اَهُيأتَي َلُق ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (7)

 كيؤُي ىنلا ينل يأ هلوُسَرَو هلأب اوُئاكك ُتِِعُبو -يخُي وه الإ هَلإ آل ضرألاو ٍتوَمَسل
 ١68[. :فارعألا] « َتوُدََهَن ْمُكلَعَل ُهوُعِبتأَو يَملَكَو ِهللأب

 .الةهوالا# /ص «(شماهلاو نتملا) 75-370 /ناترقفلا ةلاسرلا قد

 موه



 لاقف ع هب نامإلا عم هلوسرب ناميإلا نم نرق امب .هتليضف نم نابأو .هتيصعم

 اَمْنِإ ّمُكَل اًربَح أوُهتنأ ٌةَنَلم أوُلوُقَت لَ ' ِلُسَرو هللب أوُنِماَعَع ) :ىلاعتو كرابت
 دع

 .ةبآلا ''' ١1/1[ :ءاسنلا] 6 ّنآَو دُّهَل جروُكَي نأ َرُهََحَبُس ج5 ا هدقاس ساو 000

 «ةوفه هللا همحر يعفاشلا مامإلا نم ةقباسلا ةيآلاب لالدتسالا عقو :تلق

 هللاب ناميإلا ْنْرَق دوصقملا امنيب «ةفاك هلسرو هللاب ناميإلا ديفت تدرو انه ةيآلاف

 هلوق اهنم ؛بولطملا ديفت ةريثك تايآ تءاج دقو 2 دمحم هلوسرب ناميإلا عم

 فِجَمِلَكَو ِهَللِب ُنِيْؤُي ىذا ينألا يبل ِهِوُسَرَو هَلاب وُِماََك ) :ىلاعت
 اهب لالدتسالا بسانت يتلا يه ةيآلا هذهو «ةيآلا « َتوُدَعَهَت َمُكَلَعَلُهوُعِتأَو

 .- ملعأ هللاو - انه

 ْذِإ رْخَبْلآ ةَر : :َرْضاَح تناك ىنل ِةّيرَْلا ِنَع م علَعَسَو ) : كيو هللا لاق
 "7 ( تبل ىف تروُدَعَي

 :"'' (اهلك رابخألا تدر يتلا ةفئاطلا لوق ةياكح) باب :مألا

 ْتئاَك ىنلأ ِةَيَرَقْلا نَع م علَعَسَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .اهنود اهلهأ هيف نيداعلا نأ ىلع لد «ةيآلا « ِتَبَسلَأ ىف َوُدَعَيْذِإ رْخَبْل َةَرْضاَح

 ريسفت رظناو ءركاش دمحم دمحأ ققحملا قيلعت يف درو امو ءاهريسفت ىلإ عوجرلا نسحتسي )١(

 .انه درو امبو امهضعبب طبترم امهريسفتف ءاضيأ ءاسنلا ةروس نم 175 /ةيآلا

 ىف توُدَعَي ْذِإ رخْبل َةَرِضاَح ْتئاَكك ىبْل ٍةَبَرَقْلا نَع َمُهلَعْسَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 امي مهوب َكِلَدَك "نويتأت ال توُئبنَي ال ميو ارش مهِتَتس مَ مُهئاَمِح زِهتَت ذِإ تشلا
 .[15 :فارعألا] © َنوقَسْفَي أوُناَك

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو ٠١ /ص «ملعلا عامج باتك رظناو .؟0ه /ص ءال/ج مآألا (6)

 .17و١1 /ص 9 /ج «بلطملا



 :() (هانعم ةقايس َنيّبُي يذلا فنصلا) باب :ةلاسرلا

 ىتلأ ةَيَرَقْلا نع َمُهلَْسَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نع مهتلأسمب رمألا ركذ هؤانث لج أدتباف «ةيآلا رخآ ىلإ ( رْحَبْل ةَرِضاَح تناك

 هنأ ىلع لد «ةيآلا 6 ِتَبَّسلَأ ىف َوّدْعَي ْذِإ ) :لاق املف ءرحبلا ةرضاحلا ةيرقلا

 تبسلا يف ناودعلاب ةقساف الو «ةيداع نوكت ال ةيرقلا نأل ؛ةيرقلا لهأ دارأ امنإ

 .نوقسفي اوناك امب مهالب نيذلا ةيرقلا لهأ ناودعلاب دارأ امنإ هنأو ؛هريغ الو

 9 ( ًديِدش َباَدَع ْمجِذَعُمَوأ هك هَل امّوَق َنوظِعَت َمِل ) : ك5 هللا لاق

 اوُمَلَظ يأ انْذَحَأَو وسل نع تري نأ اكيجحأ ) : 3 هللا لاق
 66 تر - ةَيَف وقسفي أوُناك امي سيِعَب ِباَّذَعب

 (؟!ةقرفتم تايآ ف .ريسفتلا ف - يعفاشلا - هنعرشؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 دمحم سابعلا وبأ انربخأ «(كردتسملا) باتك يف ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 .ناميلس نب عيبرلا انربخأ ءبوقعي نبا

 نع ؛جيرُج نبا انربخأ «ميلس نب ىيحي ينربخأ :هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 .5و5؟/ص .09١7و4١7 /ناترقفلا ةلاسرلا )١(

 اَباَذَع َميْذَعُم وأ َمُهكَِهُم ُهْلأ اًمْوق َنوطِعَت مل مُهتِم ُهَمَأ تلاَق ْذإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)
 .[154 :فارعألا] © َنوُقَكَي ْرُهّلَعَلَو زكيَر لإ ٌةَرْذَعَم اولاَك اديَِش

 اًنْذَحَأَو وسلا ِنَع وبني نيرذأأ انين ب أوُرجُد اَم آوُسَن اّملَف ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 لت :فارعألا] ( تروُقُسْفَي اوُناكاَمِب سَِب بدع اوُمَلَظ تيبذأأ

 .١الال - ”١ /ص .؟ /ج .نآرقلا ماكحأ (؛)

 مءا/



 ينلعج ؟''' سابع ابأ اي كيكبي ام تلقف ؛ يكبي وهو - هرصب بهذي نأ لبق
 ْ ْ .كادف هللا

 نم سان اهب ناك ةيرق :لاق ؟(ةليأ) امو :تلق ؟(ةّلْيأ) فرعت له :لاقف

 مهتبس موي مهيتأت مهناتيح تناكف «تبسلا موي ناتيحلا مهيلع هللا مرحف ءدوهيلا

 موي ريغ يف ناك اذإف ؛مهتاينبأو مهتاينفأب ءضاخملا لاثمأك :ناميم ْضيب - ًاعرش

 وأ - مهضعب لاقف «ةديدش ةنؤمو ةقشم يف الإ اهوكردي ملو ءاهودجي مل تبسلا

 موي ريغ يف اهانلكأو .تبسلا موي اهانذخأ ول انلعل «- مهنم كلذ لاق نم

 حير مهناريج دجوف ءاووشف اوذخأف :مهنم تيب لهأ كلذ لعفف «تبسلا

 ىتح ؛نورخآ اهذخأف ,ءيش نالف ينب باصأ الإ ىرن ام هللاو :اولاقف ءيوشلا

 ْ ْ :ًاثالث ًاقرف اوقرتفاف ءرثكف مهيف كلذ اشف

 وأ ْمُهكلَهم هلآ امْوَق َنوُطِعَت َمِل ) :تلاق ةقرفو .تهن :ةقرفو .تلكأ :ةقرف

 هللا بضغ مكرذحن انإ :تهن ىتلا ةقرفلا تلاقف «ةيآلا © اًَديِدَّش اًباَذَع ْمُجيَذَعُم

 هللاو ءباذعلا نم هدنع ام ضعبب وأ ءفذق وأ .فسخم هللا مكبيصي نأ ؛هباقعو

 .هيف متنأو .ناكم يف مكئيأبن ال

 ملف ؛تويبلا باب اوبرضف .دغلا نم مهيلع اودغف تويبلا نم اوجرخف :لاق

 «روسلا ىلع قار مهنم ىقر مث «تويبلا ىلإ هودنساف مّلُسب اوتاف ءدحأ مهبجي

 روسلا نم لزن مث ,تارم ثالث ''' ىواعت «بانذأ امل هللاو «ةدرق هللا دابع اي :لاقف

 فرعي ملو ءسنإلا نم اهباسنأ دورقلا تفرعف «مهيلع سانلا لخدف ؛تويبلا حتفف

 كتحيف ءسنإلا نم هبيرقو هبيسن ىلإ درقلا يتأيف :لاق . دورقلا نم اهباسنأ سنإلا

 .فيرشتلاو ميركتلا ليبس ىلع موقلا ةداع ىلع ًايرج هيبأب هتينكت انه تدرو )١(
 حاص :انهو «ىَّوَع :ةدام "78 /ص .طيسولا مجعملا رظنا ءاوعمتجيل موقلا حياصت :ىواعت (؟)

 مهم



 ريشتف ؟ةنالف تنأ :ناسنإلا امل لوقيف ءسنإلا نم اهبيرقو اهبيسن ىلإ ةدرقلا

 نأ ,هباقعو هللا بضعغ مكانرذح انإ ناسنإلا امل لوقيف «يكبتو «معن :يأ ءاهسأرب

 .باذعلا نم هدنع ام ضعبب وأ «خسم وأ «فسخب مكبيصي

 ")يأ ) ف :لوقي دك هللا ,عّمْلساو :امهنع هللا يضر سابع نبا لاق

 اوُثاك اَمي سيِهَب ِباّدَعب اوُمَّلَط تريزأا اَنْذَحَأَو ِءوُسلآ ٍنَع توب وبي َنيِذْل

 يضر سابع نبا لاق ؟ةثلاثلا ةقرفلا تلعف ام يردأ الف «ةيآلا « حروُقُسْفَي

 هللا ينلعج) ىرت الأ :ةمركع لاق !هنع هنن مل ءركنم نم انيأر دق مكف :امهنع هلا

 وأ ْمُهُكِلَهُم 2 موق َنوظِعَت َمِل ) :اولاق نيح ءاوهركو اوركنأ مهنأ (كادف

 نيدربب يل رمأو «كلذ يلوق هبجعأف «ةيآلا !؟ 2 اًديِدش اًباَذَع ِة َمكيَذَعَم

 .امهيناسكف «نيظيلغ

 "7 ( كَبأوُلاَق مُكتَر ,ُتَسّلأ ٌجِبِيشنَأ ْىلَع ٌمَهَدَمْعَأَو ) : كو هللا لاق

 :"' (امهظافلاو رفكلاو ةدرلا) ف باب :رهازلا

 :اهلصأ :مهضعب لاقف «(ةيرذ) مهتيمست 5 ةغللا لهأ فلتخاو .مهدالوأ راغص

 ةميركلا ةيآلا امئيب ء(انيجنأف) :اذكه ١/17 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحا يف ةلصتم ءافلا تدرو )غ0

 .ينآرقلا صنلا ةقباطمل نيسوقلا جراخ اهانلعجو ءافلا انلصف اذل .ءافلا فرح اهيف سيل

 ّنلَع ْمُهَدَبْمَأَو َمهتْيَرذ ْرِهِروُهَط نم َمَداَء ََب ْنِم َكْبَر َّدَحَأ ْذِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 « َنيِلِمَع اذه ْنَع انك نإ ةَسيِقْلَمَْي اوُلوُقَت نأ ائذِهَّش ب اولاَق ْمُكْيَرِي ُتْسْلأ ٌمِييُشنأ
 .[397 :فارعألا]

 .456/ص «يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا 00
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 ىلاعت هللا نأل ؛ ٌرَدلا نم ةَيِلْعُف :'"' اهلصأ .ميملا اهيف كرتف - ميملاب - ةّيِمْرَد

 أوُلاَق ْمُكيَري تسلا َّييُقنأ لع َمُهَدَبْعَأَو ) :رذلاك مدآ بلص نم قلخلا جرخأ

 .ةيآلا © ْنَب

 هلولعف نزو ىلع هَرُْرَذ :لصألا يف ناك (ةيرذ) نييوحنلا ضعب لاقو

 تمغدأ مث «ةيورذ تراصف ءاي ةريخألا ءارلا نم اولدبأ رثك ال فينصتلا نكلو

 .ةيرذ تراصف ءايلا يف واولا

 "" ( َنوُمّلَعَي ال ُتِيَح ْنِّم مُهُجِرْدَتْسَتَس ) : كي هللا لاق

 :(ءيفلا عيزوت ذك :يأ) '' فالخلا :مألا

 نب رمع ىلع َمِلُق امل :هنأ ملعلا لهأ نم انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؟لاملا تيب هلخدأ الأ :لاملا تيب بحاص هل لاق «قارعلاب بيصأ امب ه4 باطخلا

 يف عضوف هب رمأف .همسقأ ىتح تيب فقس تحت ىوؤُي ال ةبعكلا برو ال :لاق

 املف .راصنألاو نيرجاهملا لاجر هسرحو ,عاطنألا هيلع تعضوو «دجسملا

 ديب لخأ .فوع نب نمحرلا دبعو .بلطملا دبع نب سابعلا عم ادغ حبصأ

 ىأرف «لاومألا نع عاطنألا اوطشك هوأر املف هديب ْذخأ امهدحأ وأ ءامهدحأ

 ىكبف ءًلالتي ؤلؤللاو ءدجربزلاو «توقايلاو هيف بهذلا ىأر «هلثم َرْي ل ًأرظنم

 ركش موي هنكلو .ءاكب مويب وه ام هّللاو :امهدحأ هل لاقف ه# باطخلا نب رمع

 .يفرصلا اهنزو :يأ )١(

 .[187 :فارعألا] ( َنوُمَلعَي اَلُتِيَح ْنِم مُهُجِرْدَعْسَتَس اتي اوُبّذك َنيِذلاَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا_ 21

 امهاندزف ,نيسوقلا نيب ام ةفاضإ ريغ نم مألا يف ناونعلا درو اذكه: 167 /ص .4 /ج ءمألا ()

 ذخأ ام قيرفت) 155و1517 /ص «ينزملا رصتخم رظناو .؟اذام لوح فالخلا ةظفلل حاضيإلل

 ه/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت ؛مألا رظناو ؛(هيلع فجوملا ريغ ءيفلا سامخأ ةعبرأ نم

 1707-761 /ص

 مكث



 موق يف اذه رثك ام هللاو هنكلو «تبهذ ثيح ْتبهذ ام هللاو ينإ :لاقف .رورسو

 :لاقو ءامسلا ىلإ هيدي عفرو ةلبقلا ىلع لبقأ مث ؛مهنيب مهسأب عقو الإ طق

 مُهِجِرْدَتْسَنَس ) :لوقت 7 كعمسأ ينإف ءًاجردتسم نوكأ نأ كب ذوعأ ين | مهللا

 رعشأ هب يتوأف ؟مشعج نب ةقارس نيأ :لاق مث «ةيآلا 6 َنوُملَعَي ال ُتيَح ْنْم

 :- لق - لاقف .لعفف ءامهسبلا :لاقف ىرسك يراوس هاطعأف ءامهقيقد نيعارذلا

 ءزمره نب ىرسك امهبلس يذلا هلل دمحلا لق :لاق مث «ربكأ هللا :لاقف «ربكأ هلل

 نيمأ تنأ «كربخأ انأ :لجر هل لاقف «نيمأل اذه ىدأ يذلا نإ :لاق مث ءاصعب

 ('' تعتر اذإف دك هللا ىلإ تيدأ ام كيلإ نودؤي مهو هللا

 .هقّرف مث

 ةقارسل لاق © ىينلا نأل ؛ ةقارس امهسبلأ امنإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ثيدحلا « ىرسك يراوس تسبل دقو كب ينأك» :هيعارذ ىلإ رظنو

 '' نيراوس الإ هل لعجي ملو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :"' (ءيفلاو ةمينغلا) باب :رهازلا

 رظنف ءىرسك زونك ه# رمع ىلإ لمح املو :هللا همحر يرهزألا لاق :ةدئاف

 :لوقت كعمسأ ينإف ًاجردتسم نوكأ نأ كب ذوعأ ينإ مهللا :لاقف مهيلإ

 «تقدص :لاق اوعتر

 ءالماك هولصوي مل :دوصقملا انهو .هّرشي وأ ,ةعسو بصخ يف ءاش ام برشو لكأ :عتر )١(
 طيحملا سوماق رظنا - ملعأ هللاو - هترثكل هصقن ظحلي نأ نودب اوؤاش ام هنم اوذخألو

 .9470 /ص

 ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هركذ ثيدحلاو ءطقف ىرسك يراوس ةمينغلا نم هتصح لعج :يأ قرف

 . هب يعفاشلا قيرط نم (309-"ه5//1)

 ال /ص «يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا 2

 مك



 لم هارغ وسفن يف ليق يللا ( نوفافت ال كح نيب مهجر ذتستم

 جرد نم - هلصأو .مهتغابن الو ًاليلق اليلق مهذخأنسا 'يأ ( مهرس

 '"' ( انيَلإ َنْكَسَيِل اَهَجْوَز انبِم َلَعَجَو ) : 6 هللا لاق

 ("” ءاكنلارمأ ف ءاج ام :مألا

 ؛ىمايألا ىنعم يف هرمأ ضعب يف لخدي لجرلاو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 ردقيو «حاكنلا ىلإ جاتحي ًاغلاب ىلوم ناك اذإ ؛ نهوحكني نأ ءايلوألا ىلع نيذلا

 كلذ مزل «ةصاخ ةأرملا 5 ةنسلاو «ةيآلا تناك ولف .هحاكنإ هيلو ىلعف «لاملاب

 نم اهيف قلخ امل فافعلا ةأرملا حاكن هب ديرأ يذلا ىنعم نأل ؛لجرلا يدنع

 :كيك هللا لوقل باتكلا يف روكذم ءلجرلا يف كلذو «ةنتفلا فوخو .ةوهشلا

 .ةيآلا ١4[ :نارمع لآ] © ٍءآَسْيلا ترم ِتوّهْشلا ُتُح سائلل َنْيُز )

 دحاو لكل تببحأ «ةأرملاو هسفن يلو لجرلا ناك اذإ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 بدنو «هيضرو ؛هب رمأ يي هلل نأل ؛هيلإ هسفن قوت نم ناك اذإ «حاكتلا امهنم

 7 ةيصولا دارأ اذإ هلام طك ريسألل زوجيام :(اضيأ) مألا

 .ةزئاج لماحلا ةيطع :بيسملا نباو «دمحم نب مساقلا لاقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 اهل نكن اَهجوناَهي لَعجَوَوَدِحو سَ ني مُكدلَح ىذا وم ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 َنتوُكََل اَحِطَص اَنَعَيَتاَم ل امهر هلأ اعد قنأ آَمَلَه فب ْترَمَف اًفيِفَح ًلْمَح ْتَلَمَح اًهِلّشَعَت امل

 .[184 :فارعألا] © تريركشلا َنِم

 1/7 و الا /ص :”/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 214 /ص ءه/ج ألا (؟)

 .59017-109/ص 5 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .1 55 /ص «4 /ج ألا (0)

 مكك



 لهأ نم مهريغو تيّمس ْنَم لوق ْنِم تفصو امو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةيطعو .ثلثلا نم لماحلا ةيطع :لاق هنأ بئذ يبأ نبا نع يور دقو «ةنيدملا

 .هللا همحر يرهزلا نع كلذ يورو .ثلغلا نم ريسألا

 هللاو - نيلوقلا نيذه نم دحاو الإ زوجي سيلو :هللا هحر يعفاشلا لاق

 لوق لّواتو ءرهشأ ةتس متت ىتح ةزئاج اهتيطع ىلبحلا يف :لاق مث -ملعأ ىلاعت

 لوق يف سيلو «ةيآلا « تََقْنُأ امل يب ْتْرَمَف اًكيِفَح ًالْمَح ْتلَمَح ) :35 هلل

 هدد دع 22ج

 ضرم ىلع ةلالد هيف تناك ولو ءضرملا ىلع ةلالد « تَلَقْنُأ آَمَلَق ) :َكك هللا

 يف هل زوجي ال نأ يف :همكحو ءاليقثو «ليقث ريغ ًاضرم نوكي دق «''” ْمكحلا ريغُي
 روضح نوكي نأ لمتحي لاقثإلا ناك .هيف كلذ ناك ولو ءءاوس ثلثلا الإ هلام

 هللا ءاضق هيف نايشخي يذلا تقولا كلذ نأل ؛ لباوقلا نيب سلجت نيح “"” دآلولا

 عم معن :ليق ؟لبق هللا ناوعدي دق :لاق نإف .ًاحلاص امهيتأي نأ هنالأسيو كك

 "" ضرملاب هبشأ اهلمح لوأ يف ىَلْبُخلاَو .هلبقو ؛هرخآو .هطسوو ؛لمحلا لوأ
 اهرهش يف يِهْلَو .فعضلاو ؛مونلاو ءلسكلاو «ريغتلل ؛ رهشأ ةتس دعب اهنم

 ضرمي سيل رورس لّبحلا نأ الإ اذه يف امو ءاهلمح نم ءدبلا رهش يف اهنم ّفخأ

 هلوأ نم .هلك ًاضرم لبحلاب اهريغت نوكي وأ «دآلولل ةفوخملا لاحلا رضحت ىتح

 ىلاعت هللاو - زوجي ال اذه ريغ امأف “© بئذ ىبأ نبا لاق ام نوكيف «هرخآ ىلإ
 ١ .همهوتي نأ ٍدحأل - ملعأ

 رظنا .- ملعأ هللاو -- ايلك زاوجلا مدع ىلإ ال ثلثلا ىلإ ةيلكلاب زاوجلا نم مكحلا ريغي :يأ )١(

 :هللا همحر راجنلا يرهز دمحم /مألا باتك ححصم هلاق امو 2311494/ص :؛4/ج ,مألا

 .(شماملاب)

 .ةدالولا تقو روضح :يأ (0)

 778 /ص 4 /ج ؛مألا يف تركذ امك ءضيرملاب طبضألا لعلو ءضرملاب :انه تدرو اذكه (9)

 .(زوجي ال امو هلام يف ريسألل زوجي ام)

 .لمحلا عم ضرملا دوجو ول ؛ثلثلا نم ةلاحلا هذه يف ذئدنع لماحلا ةيطع ربتعت :يأ (:)

 م



 :'' زوجي ال امو هلام ريسألل زوجي ام :(اضيأ) مألا

 نم لوت ا الو «يدنع ةثسلا دعب اهتطع يف ضيرلاك نوكت مش ءرهشأ ةثس لمكتست

 ةيآلا امهر هكاوعد تأ وو ترم اه الح لمَ ) :َكك هللا لوق

 هل زجي مل تقوب اذه ىعُذا نمو ؟نيبتي ىتح ثلاثلا وأ عبارلا وأ سماخلا وأ سداسلا

 ..."” لباوقلا نيب سلجت نيح الإ فوخملا لاقثإلا نوكي نأ زوجي الو «ربخب الإ

 ائيق رثكأو ءألاح أوسأو لقثأ الإ لوألا رهشلا دعب لماحلا ملعأ امو

 يف اهتيطع زوجت فيكو ءرهشأ ةتس دعب اهنم ضيرملاب هبشأو «ماعطلا نع ًاعانتماو
 هيف يه يذلا تقولا يف اهتيطع درتو «ضرملا نم برقأ هيف يه يذلا تقولا

 ةمالسل هبشأ أمات هجورخف جرخ ول ءمات دلولا هيف نوكي تقو اذه ':لاق نإف
 .- ملعأ هّللاو - هل سيل همأل وه امنإ مكحلاو ءًأطقيم جرخ ول هجورخ نم همأ

 7 ( اوُِصنَُو دُهَل اوُعِمَتَسَأَف ُناَءْرَقْلا رق اَذِإَو ) : 3 هللا لاق

 ف يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا -- هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 7 (تاولصلاو تاراهطلا

 نع ينارفعزلا ةياور) ميدقلا باتك يف تأرق :هللأ همحر خيشلا لاق

 ةيآلا © أوُئِصنُأَو دُهَل اوُعِمَتْسََف ُناَءْرَقْلا مرق اَذِإَو ) :كَك هلوق يف (يعفاشلا
 !؟عمسي ال مل تصنُي فيكف ؟ةصاخ عمست يتلا ةءارقلا ىلع :اندنع اذهف

 .1487و١78/ص .0 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 237178و7١171/ /ص 4 /ج «مألا )00(
 .انرصع يف ديلوتلاب ةصتخملا ةبيبطلا ةباثمب «ةأرملا دّلوت يتلا يهو «ةلباق درفم :لباوق ()

 ا :فارعألا] ( َنوُحْم مُكلَل اوُمِنَأَو هَل اوُعوَعس نارا تكف اذ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (9)
 .لا/ /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ (4)

 مك:



 أرقي) :لاقو .هرمع رخآ يف هنع عجري مث «هيلإ بهذي ناك لوق :"” اذهو
 .(مامإلا ةتكس يف .هسفن يف «باتكلا ةحتافب

 - ةحتافلا ةءارق نيبو «عامتسالا نيب - ًاعماج نوكيل :انباحصأ لاق

 نم .هسفن يف هتءارق هعنمت مل .هتوص اهب عفري ملو ؛مامإلا عم أرق نإو «"'ةنسلاب
 يف زوجي ال امو ؛مالكلا نع تاصنإلاب انرِمُأ امنإف .همامإ ةءارقل عامتسالا

 .ةالصلا

 .عضوملا اذه ريغ يف هلئالدب روكذم وهو

 .؟ /مقرب قباسلا عجرملا رظنا «ينارفعزلا مالك نم ال رهاظلا بسح يقهيبلا مالك نم )غ0(

ماكحأ رظنا .يلصي نم لك ىلع ةءارقلا تبجوأ يلا ةنسلاب ًالمع يأ 20
 /ص 231 /ج «نآرقلا 

 .4 /مقرب شماحلا ءالا/

 مله



 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 2”( لاقنألا ن نع َكَنوُلَعْسَي ) : دو هللا لاق

 :'"' (يعازوألا ريس) باتك :مألا

 هذ تماصلا نب ةدابع لثس :قاحسإ نب دمحم لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 « ٍلاقنألا ِنَع َكَنوُنَمْسَي ) تلزنأ 6 دمحم باحصأ انيف :لاقف ؛"' لافنألا نع

 هلوسر ىلإ َكْبك هللا هلعجف ءانقالخأ تءاسو ءانفلتخا نيح انم هللا | هعزتنا 'ةيآلا

 ىلإ هوجرخيو هوزرحي مل مهنأل ءاندنع كلذو :ىلاعت هللا همحر فسوي وبأ لاق

 .مالسإلا راد

 يود سام نب نع وفم نع مكمل نع «ةرامع نب نسحلا '*”ىور

 ىلع ليلدلاو «ةنيدملا همدقم دعب الإ ردب مئانغ مسقي مل  ىبلا نأ ءامهنع هللا

 :لاقف ءانرجأو :الاقف .مهس مهسب كلذ قف ةحلطو نامثعل برض هنأ كلذ

 .ثيدحلا ءردب ةعقو ادهشي ملو 34 امكرجأو»

 اوُحِلْصأَو هللا اوقتأَك لوُسّولاَو هِي لافسألا ٍلُه لاقنألا نع كَوُلَسَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)
 ١[. :لافنألا] « َنييِيْؤُم مّثدُك نإ ءُهَلوُسَرَو هلأ اوُعيِطَأَو ّمُكحِيِبَي ٌتاَذ

 . 177 /ص .9/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو "4 /ص ءال /ج ءمألا (؟)

 .87"07' /ص «يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا باتك يف) نيبرض ىلع اهنأو لافنألا ىنعم رظنا ()

 .- ملعأ هّللاو - خسانلا نم تطقس اهلعلو مألا يف ةدوجوم ريغ ىور قا

 ملكك



 نم بعشأ) ريس ردب مئانغ كل# هللا لوسر منغ ''' :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نب ةدابع يوري امك ردب مئانغ تناكو .(ردب نم بيرق ءارفصلا باعش

 اوحاشت املف «لافنألا ةروس يف ةيآلا لزنت نأ لبق نوملسملا اهمنغ تماصلا
 دع

 هلي لاقنألا ٍلُق لاقنألا نع َكَنوُنَعَسَي ) :َك هلوقب مهيديأ نم هللا اهعزتنا ءاهيلع
 1 دع

 8# هللا لوسرل تناكف «ةيآلا "' ( َحكيَيَب َتاَّذ اوُحلّصَأَو هلآ اوُناَف ٍلوُسَرلَأَو

 نم ةعقولا اودهشي مل رفن ةينامث مهعم لخدأو «مهنيب اهمّسقو :ةصلاخ اهلك

 ."” هلام نم مهاطعأ امنإو «ةرونملا ةئيدملاب راصنألاو نيرجاهملا

 :''' ليخلا ليضفتو لجارلاو سرافلا مهس :(ًاضيأ) مألا

 ءدهش ِنَم نامهسك «همهس نم مهاطعأ ليق دقو * هللا همحر يعفاشلا لاق

 نَع َكتوُلَعَسي ) :َكك هللا لاق ءتفصو امكف :اندنع ةرهاظتملا ةياورلا امأف

 0 2 5 مره كر رهم . وصل + ورع ويد عوم ىف ع عسب

 ةيآلا © ْمَكيْيَب َتاَذ اوُحِلّصأَو هلآ اوُقنَف ٍلوُسَرلآَو هِي لافنألا ٍلُق_ٍلاَفأل

 ملا رظناو .(ريسلا عماج) 71١ و 7٠7١ /ص «ينزملا رصتخم رظناو 273750 ص اال ج ءمألا )١(

 .118و١ا/ا/ل /ص 4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت

 (« َمُكِبْيَب َتاَذ اوُحِلصَأَو ) مألا ريسفت يف 598/ص «يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظنا (؟)

 .ةيآلا ١[ :لافنألا]

 هس هَل نأ ِءْنَم نم مُتْميَغ اَمْنأ اَُمَلَعََو ) :ىلاعت هلوقب دراولا لافنألا نم همهس نم :يأ ()

 .انه درو امب ةقلعتم يهف ًاقحال اهريسفت رظنا 4١[« :لافنألا] © ٍلوُسَرِلَو

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو "5 /ص 275 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 05١٠ /ص ءال/ج مألا (5)

 .١151/ص :9/ج «بلطملا

 م51



 :( كلملاب ايابسلا ئطو :(اضيأ) مألا

 لوسرل لافنألا تناك امنإف ردب رمأ نم ركذ ام امأو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © ٍلوُسَرلَآَو لِي لاقنألا لق لافألا نع كوي ) : :كك هللا لاق 6 هلل

 اَلَق اًفَحَر أوُرقك َنيِذّْلا مثيل اَذإ أَوُعَماَد َنيِذّلا اَهّيَتَي ) : كو هللا لاق

 أ مهول

 مهاد دو ه4 - كا 24 مال مل #3 7 47 0 ٠

 ايَحَتُم وأ لاتقل افّرَحَعُم الإ ههربذ وِلَيَمَوَي مهلَوي نمَو ) : كب هللا لاق
- 

 [ 16 :لاقنألا ] 0 ( داَيحأل

 © ( هللا حرم ٍبْضَقب َءآَب َدَقَفَوَتِف '_إ

 640 فحزلا نمرارفلا ميرحت :مألا

 ٌُمُثيِقَل اّذِإ اَوَْماَع َنيِلأ اَهُيَأتَي ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اوُرغ وأ ءنوملسملا ازغ اذإف «ةيآلا ©« َراَبَدَألآ وو الق اًفَحَر أورفك َنيِذْل

 الإ مهنع اولوي نأ مهيلع مْرَح ءودعلا نم مهفعض اوقلف «لاتقلل اوؤيهتف
 مل ؛مهفعض نم رثكأ نوكرشملا ناك نإف «ةئف ىلإ - نيزيحتم وأ لاتقل -- نيفرحتم
 ول ءالعو زع هللا نم يدنع طخسلا بجوتسي الو «مهنع اولوي نأ مهل ّبِحأ

 هؤانث لج هللا نأ :انّيِب "” األ ؛ ةئفل زيحتلا وأ ءلاتقل فرحتلا ريغ ىلإ مهنع اوُلو

 )١( /ص «9/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا رظناو 2707 /ص ءال/ج «مألا 77١.
 .ةلماك انه تدرو ةيآلا (؟)

 دقق وقف 'ىإ ايَحَعُم وأ لاَ اهرَحَعُم الإ ةهَريد ريمي ملوي نمو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (0)

 .[11 :لافنألا] © ٌريِصَلَأ سّنِبَو ٌكَهَج ُدلَوأَمو هَل سي ٍبَضَعب آب
 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 247 /ص «؟ /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو 2159 /ص «4 /ج ءمألا (5)

 791و797 /ص 0 /ج .بلطملا

 .47” /ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ يف تدرو اذكهو ...انيب األ :طبضألاو ءانيب نأل مألا يف تدرو (0)

 م4



 :ىلع وه امنإ داهجلا يف هللا ضرف نأو ؛ هضرف كرت نم ىلع هطخس بجوي امنإ

 .ودعلا نم مهفعض نوملسملا دهاجي نأ

 : "7 نخؤت ال نمو ةيزجلا هنم نخؤت نميف فالخلا :(اضيأ) مألا

 اَذإ َوُعَماَ َنيِذلأ اَهُيتَي ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا (َراَبدألآ مُهوْلوُم الق اًهَحَر أوُرفك نذل ْميِقَ

 ."' امهنع هللا يضر سابع نبا نع «رانيد نب ورمع نع «نايفس انربخأ
 ءامهنع هللا يضر سابع نبا لاق امك اذهو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ."' ...ليوأتلا نع - هيف - ليزنتلاب نغتسمو

 :() (داهجلا هيلع بجي ال اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع رخآ دانسإب هللا همحر يعفاشلا ىور

 .ثيدحلا '**« ٌرف دقف :نينثا نم رف نمو رفي ملف :ةثالث نم رف نم»

 ْمْثيِقَل اّذِإ اوما َنيِذَّلأ اَهّيتَي ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ريد وفومْوَي ْمِهلَوُي نَمَو ) :ىلاعت لاقو :(َراَبذألآ ُمُهولَوت الق اًمَحَز أوُرفك َنيِذَلأ
 .ناتيآلا 6 ِهَللأ سري يضَعِب َءآَب َدَقَف ٍَنِف 'إ اريَحَتُم ْوَأ لاتقل افّرَحَعُم الإ ٠ »7 - 00 رت ه5 0 ا ء 000 أ سرا كب

 مألا رظناو .415و١4/ص ١ /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو .,547“ و 747 /ص ء؛/ج ءمألا )١(
 .088و054817/ص 6 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت

 .لافنألا ةروس نم «51 /ةيآلا ريسفت يف ثيدحلا صن دريس (؟)
 .نيتئاملا نم ةئاملا رفي ال نأ ىلإ مهنع ففخ مث نيتئاملا نم نورشعلا رفي ال نأ :هيفو (9)

 .4؟5و١4 /ص ."؟ /ج ,نآرقلا ماكحأ (8)

 ؟/ج «يعفاشلا دنسم قيقحت يف يعلا ءافش رظنا انعم حص دقو فيعض هدنس ثيدحلا (0)
 .884 /مقرب 77و11 /ص

"6 



 لاتقل ًافرحتم َلقأف نينثا نم دحاولا رف اذإف :'” هللا همحر يعفاشلا لاق

 .(نيملسملا نم) ةئف ىلإ أزيحتم وأ «لاتقلل ةدوعلا هتينو ءًأربدمو ءلامشو ءأنيمب
 ىلإ كلذ يف رمألا ريصي امنإ ؛ ًءاوسف هنع َةَنْيِبَم وأ هترضحب تناك «ترك وأ َْتْلَق
 وأ «لاتقلل دوعيل فرحت امنإ هنأ ملعي َكَنَي هللا ناك نإف ءزيحتملا وأ .فرحتملا ةين

 فّرحُتلا يف هطخَّس نم هجرخأف .َكْك هللا ىنثتسا يذلا وهف .كلذل زيحت
 ."”زيحّتلاو

 هللا نم ٍطَخَّسي ءاب دق نوكي نأ هيلع تْفِح دقف :ىنعملا اذه ريغل ناك نإو

 .هنع هللا وفعي نأ الإ

 (9 ( ُهَلوُسَرَو هللا أوُعيِطَأ َوُنَماَء ريا اًمأتَي ) : كو هللا لاق

 :'' (25 هيبن ةنس عابتا هباتك ب هللا ضرف نايب) باب :ةلاسرلا

 سانلا ىلع مّدحو .هلوسر ةعاط ضرتفا هللا نأو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 0 باتكل الإ ضرف :لوقل لاقي نأ زوجي الف ءهرمأ عابتا

 |" 6 ُهَلوُسَرَو هللا اوُعيِطَأ َوُنَماَء جريل يأتي ] :ىلاعت هللا لاق

 )١( /ص 4 /ج ألا "717.

 بصن :ةئف ىلإ ًازيحتم وأ ءًادرطتسم لتاقي نأل فرحتي نأ :هانعمو لاخلا ىلع بصن :ًافرحتم (؟)
 يف رهازلا رظنا .مهعم نوكيل هتئف ىلإ لوحتيف ًادرفنم نوكي نأ الإ :هانعمو ًاضيأ لاحلا ىلع

 .١01/ص «يعفاشلا ظافلأ بيرغ

 زْشنَأَو ُهَنَع اَوُلَوت اَلَو ُهَلوُسَرَو هنأ أوُعيِطَأ 1َْوُنَماَ تريلا اًمأتَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (*)

 5١[. :لافنألا] © َنوُعَمَسَت

 . 78/ص 3766 /ةرقفلا ةلاسرلا (:)
 هللا ةعاطب ةنورقم هللا لوسر ةعاط هللا ضرف :باب) 8١ /ص 0774 /ةرقفلا ةلاسرلا (5)

 عم هللا ةعاط تنرق انهف «ةدحاو هللا ةعاطو لوسرلا ةعاط نأ مهملعأ يأ (اهدحو ةروكذمو

 .هريغو داهجلا يف هلوسر ةعاط

 ماع



 ("' (َفَلَس ٌدق ام مُهّل ٌرَفْغُي ةْغيأ وُهَتنَي نإ أورفك َنيِذِّل لق :٠ ّلََع هللا لاق

 ' دترملا ةالص :مألا 0

 هيلع ناك ملسأ مث ؛مالسإلا نع لجرلا دترا اذإ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هلقع ىلع بلغ نإف ءاهيف هيلع تبجو ةاكز لكو «هتدر يف اهكرت ةالص لك ءاضق

 اهيضقي امك ؛هلقع ىلع هتبلغ مايأ يف ةالصلا ىضق «- هريغ وأ ضرمل - هتدر يف

 ةداعإب هرمأت الف ءملسي كرشملا ىلع ًاسايق هلعجت ْمَل مِلف :ليق نإف ,هلقع مايأ يف

 مُهَل ْرَفْغُي أوُهَتني نإ أَوُرْفَك َنيِذَلُل لق ) :لاقف امهنيب َكْك هللا قرف :ليق ٠ ةالصلا

 نمو .ةالص ءاضق هَ هللا لوسر مهرمأي ملف لاجر ملسأو ةيآلا « َفَلَس دق ام

 ءاطعإب مهلاومأ عنمو .باتكلا لهأ ءامد هللا مرحو ؛نيكرشملا ىلع تي هللا لوسر

 .ةدرلاب هلمع هللا طبحأ لب «يناعملا هذه يف دترملا نكي ملو «ةيزجلا

 'مهلاومأ نم اوباصأف نيملسم ا نم برحلا راد لهأ لتقام :(اضيأ) مألا

 الو لام مرغب نيكرشملا نم برحلا راد لهأ عبتي ب الو :هللا هجر يعفاشلا لاق

 .هنم لخؤيف هنيعب لجر لام مهنم دحأ دنع دجوي نأ نم تفصو ام الإ ؛هريغ

 لق ) :َكك هللا لاق - دق - :ليق ؟تفصو ام ىلع لد ام :لئاق لاق نإف

 4 .٠ 5 5 سايكس * جا روك 25و وعاش هوك 2 8

 ىضقت :فلس دق امو ,ةيآلا ( َفَلَس َنَق ام مُهَل ّرفغي أوُهتني نإ أوْرْفح َنيِذْلَل

 دق أوُدوُعَي نِإَو َفَلَس َدَق ام مُهَل ْرَفْغُي اوُهَتنَي نإ اوُرَفَك َنيِذَلْل لق ] :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[*2 :لافنألا] 2< تريلؤألا تكس ٌتَضَم

 ١194. /ص 37 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 20٠ /ص ء٠١/ج ىمألا (؟0)

 مألا رظناو .راصتخاب 15و45 /ص 25 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 5””2/ص تلج «مألا 5

 .5 4ص ال /ج «بلطملادبع .د قيقحن

 مالا



 ّرع هللا نيبو مهنيب ام مهنع حرطي هنأ هللا لوسر نع ةنسلا تلدو ءبهذو

 تيدا (٠ هكيق ناك ام ابجي ناهإلا» :#2 هللا لوسر لاقو «.دابعلاو هركذ

 0 ( دل هه ُنيِدَلا نوُكَي 1 ةئَدِف وكت ال ىَح مه جو ١) 35 هللا لاق

 نخؤت ال نمو هنم ةيزجلا نخؤت نميف لصألا :(اضيأ) مألا دف

 َمُهوُلِتنَقَو ) :لاقف ,مهداهج هيلع َكِيكْشا ضرفو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا 6 ٌةكَتِف تروكت ال ْمَح

 .هلل ًادحاو هلك نيدلا نوكيو .كرش :ةنتف هيف :ليقف

 (؛تنامألا 2# :(اضيأ) مألا

 ْمُهوُلِتَقَو ) :باتكلا لهأ ريغ يف كك هللا لاقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 مل نم ءامد هللا نقحف :ةيآلا ( هِي دُهَلُك ُنيِدلأ َنوُكحَيَو ٌةئَدف وكت ال ٌّقَح
 نيد ناد نم ءامد نقحو .'*'هريغ ال ناميإلاب نيكرشملا نم باتكلا لهأ نيد ندي

 مدهي مالسإلا نوك) باب يفو ءناميإلا باتك يف (7١١؟/١) ملسم مامإلا هاور عوفرم ثيدحلا )١(

 ورمع نع يناربطلاو دمحأ هاورو .معطم نب ريبجو ؛ريبزلا نع هتاقبط يف دعس نباو «(هلبق ام
 سابلإلا ليزمو ءافخلا فشك رظنا «« هلبق ام بجي مالسإلا» :ظفلب هوور مهلكو صاعلا نبا

 /ص ١١77( /ةنس ىفوتملا) ينولجعلا مامإلل /سانلا ةنسلا ىلع ثيداحألا نم رهتشا امع

 .(نانبل -توريب) ةيملعلا بتكلا راد رشن هه8١1١/م944١ /ماع ةثلاثلا ةعبطلا

 يف لِي ءُهَلُك ُنيِدلَأ َنوُكَيَو ٌدتَنِف تروُكت ال ّيَح َمُهوُلِتَقَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 .[8 :لافنألا] 6 ٌريِصَب َتروُلَمَعَي امي هلأ كرإق أَوُهَتنَأ

 0١. /ص .؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 1177١« /ص .؛4/ج ءمألا ()

 .1985 /ص 6 /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 584 /ص 4 /ج «مألا (5)

 .- ملعأ هللاو - هريغب الو طبضألا لعلو (4)

 ملال



 نأ :راغصلاو ,نورغاص مهو دي نع ةيزجلا ءاطعإ وأ .ناميإلاب باتكلا لهأ

 نم اذه نم ًاجراخ مهنم فرعأ ال (ةيزجلا عفد :يأ) مكحلا مهيلع يرجي

 .لاجرلا

 :"7 (ريبكلا دترملا) باب :(اضيأ) مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 مُهوُلِتَقَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :لاق يعفاشلا سيردإ نب دمحم انربخأ
 .ةيآلا 4 هني لك نيِدلأ نوكحيَو ٌةكتِف تروكت ال ْتَح وكده و هير مر رد. الس كمي تى اكد و

 نم هؤانث لج حابأ امو ,نيكرشملا نم ملسي مل نم لتق يف َدْك هللا مكحو

 هلأ نيكرشملا لاجر نم هب رفظ نميف كم هللا لوسر ةنس نم ْنأو ...«مهلاومأ
 ملف .ضعب نم ةيدفلا ذخأو «ضعبب ىدافو .مهضعب ىلع نمو .مهضعب لتق

 ذخؤت الو .هيلع نمي الو «هناميإ دعب دترمب ىدافي نأ لحي ال :هنأ نوملسملا فلتخي

 .- ملعأ هللاو - لتقي وأ ملسي ىتح لاحب كرتي الو «ةيدف هنم

 :"” (ناسحتسالا لاطبإ) باب :(اضيأ) مألا

 :لاقف .هقلخ نم رفكلا لهأ ءامد هللا حابأو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 وو و همحبد ف2 درهما دس كمي ى عش يا" عر

 لعجف «ةيآلا 4 ِهَلِب هلك ُنيِدلآ نوكحُيَو هتف وكت ال ْمَح َمهوُلِتَقَو )

 .ناميإلا اورهظي مل نإ .مهيلع ًاضرفو أمتح مهلاتقو ةحابم نيكرشملا ءامد ذئنيح

 .7941و 747” /ص ال /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .155/ص .5/ج ءمألا )١(

 م7 /ص «8/ج «بلطملا دبع 3 / قيقحت مألا رظناو :3١1 /ص ءال /ج ألا )0

 مضل



 )١( ةمدقملا :ثيدحلا فالتخا

 ٌةكْتِف تروكت ال ْىَح َمُهوُنِتَقَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 كرشم لك ىلع ًاماع اذه جرم رهاظ ناكف :ةيآلا « ِهّي ءُْلُك ُنيّدلآ َنوُكحَيَو

 أَم َنوُمرخ اَلَو رجآلا ِمْوَيْلِب لَو هّللآب َوُئمْؤُي ال تريلا اوُلَينَق 7 :هللا لزنأف

 ٌقَح َبَتكلأ اوُتوُأ تريزنأأ ن َنِم قَحْلأ َّنبد َوُنيِدَي اَلَو هُهَلوُسَرَو ُهَللأ َمْرَح

 .ةيآلا [19 :ةبوتلا] ©« َوُرْعَص َمُهَووَي ٍدَي نع ةّيزجلا أوُطَعُي

 ةيزجلا اوطعي ىتح باتكلا لهأ نم نيكرشملا لاتقب هؤانث لج هللا رمأ لدف

 ىتح اودجو ثيح نيكرشملا لاتقب امهيف رمأ نيتللا نيتيآلاب دارأ امنإ :هنأ ىلع
 نَم هلل هلك نيدلا نوكيو «ةنتف نوكت ال ىتح اولتاقُي نأو «ةالصلا اوميقي

 لاتق ىلع # هللا لوسر ةّئْس تلد كلذكو «نيكرشملا نِم باتكلا لهأ فلاخ

 نم اذهف «ةيزجلا اوطعي ىتح باتكلا لهأ لاتقو ءاوملسي ىتح ناثوألا لهأ
 ةخسان نيتيآلا نم ةدحاو نأ ال .صاخلا هب دارأ امنإ هنأ ىلع هللا لد يذلا ماعلا

 فنص :نيفنص كرشلا لهأ لك ناك نأب .ًاهجو أعم امهلامعإل نأل .ىرخألل
 .باتكلا لهأ ريغ فنصو .باتكلا لهأ

 .اذه لثم ننسلا يفو «رئاظن نآرقلا يف اذهلو

 :''' (رسفملاو لمجملا) 0 :ثيدحلا فالتخا
 عيبرلا انثدح

 مرا رهشألا َحلَشَآ اَذِإَف ) :كك هللا لاق :ىلاعت هللا همحر 0 لاق

 :هؤانث زع هللا لاقو «ةيآلا [ه :ةبوتلا] « َمُهوُمُتدَجَو ُثِيَح َنيكِرْشُمْل اوُنَْقَف

 .ةيآلا « َِل ُهَلُك ُنيِذلآ َنوُكَيَوٌدكَتِف توك ال / َىَح ْمُهوُلِتَقَو )

 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «487 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 21و” ٠ /ص .ثيدحلا فالتخا )١(

 .ه7"وده؟ /ص 3

 .009/ص «ينزملا رصتخم رظناو .4؟ /ص .ثيدحلا فالتخلا (؟)

 ما:



 ةملس يبأ نع «ةمقلع نب ورمع نب دمحم نع دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ
 ىتح سانلا لئاقأ لازأ ال » :لاق هم ينلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ءاهقحب الإ مهلاومأو مهئامد ينم اومصع دقف اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي

 .ثيدحلا '''« هللا ىلع مهباسحو

 عيبرلا انثدح

 نب هللا ديبع نع «باهش نبا نع «ةقثلا انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 دق سيلأ :ةقدصلا عنم نميف ركب يبأل لاق رمع نأ :ه# ةريره يبأ نع «هللادبع

 اذإف هللا الإ هلإ ال :اولوقي ىتح سانلا لتاقأ لازأ ال » :ف هللا لوسر لاق
 « ؟هّللا ىلع مهباسحو .اهقحب الإ مهلاومأو مهئامد ينم اومصع دقف اهولاق

 .ثيدحلا

 .ةقدصلا مهعنم :ىنعي اهقح نم اذه :ركب وبأ لاقف

 ٌةَْبِف تروكت ال ٌقَح ْمُهوُلِتنَقَو ) :ىلاعت لاقو :"” هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .كرشم ّلك ىلع ًاماع اذه جرخم رهاظ ناكف قيآلا © دن هلك ُنيِدلأ َنوُكَيَو

 :"' (داهجلا هيلع بجي ال نميف) لصف :نآرقلا ماكحأ
 هللاو - اونمؤي .ىتح نيكرشملا لاتقب ىلاعت هللا ٌرْمأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 - 4 ةريره يبأ ثيدح كلذكو .ناثوألا لهأ نم :نيكرشملا لاتقب ّرْمأ - ملعا

 لهأ لاتق :هللا ضضْرَفو .باتكلا لهأ نود - ناثوألا لهأ نم نيكرشملا يف

 دنسملا يف دمحأ هاورو )١/4(« ناميإلا /ملسمو )5/1١( ةاكزلا /يراخبلا هاور حيحص ثيدحلا )١(

 .0 /مقرب 77 /ص ١ /ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «0750.4377 /؟)

 . 147 /ص «ينزملا رصتخم رظناو ٠" /ص «ثيدحلا فالتخا باتك (؟)

 ١ .0"وه؟ /ص 2١ /ج «نآرقلا ماكحأ (7)

 .ثيدحلا « ...اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ :ثيدح ىلإ ةراشإ (5)

 ماه



 نإ ؛ةيآلا ''” [8 :ةبوتلا] ©« تروُرْغَص ّمُهَو ري نَع ةَيَزِجْلا أوُطْعُي ِْقَح ) باتكلا

 .- ةصاخ ناثوألا لهأ يف - ""ةديرب ثيدح كلذكو .اونمؤي مل

 اوُلئاقي نأ :- نيكرشملا نم - ناثوألا لهأ نيد هؤابآو ناد نميف ضرفلاف
 هللا باتكب ؛ةيزج مهنم لبقي نأ لحي الو ءاوملسي ىتح - مهيلع َرِدق اذإ -
 .هلوسر ةنسو

 نأ :مهنيد - هّلك - نآرقلا لوزن لبق ناد نمو «باتكلا لهأ يف ضرفلاو

 .ًامجع وأ برع اوناك ءاوسو ءاوملسي وأ «ةيزجلا اوطعُي ىتح اولئاقي
 روب قيس ماد اس اوم ما ره48.6 ودوم

 "7 6 ٍلوُسرِلَو هُهَسْمح هِي َنَأَف ءْىَس نم مُيَمِيَغ اَمْنأ أَوُمَلَعأَو ) : كو هللا لاق

 : - (ءيفلا عيزوت ئ) - '*' فالتخالا :مألا

 اَمْنَأ اَوُمَلَعَأَو ) :لاقف ءيفلا كك هللا مسق اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةعبرأ نأ 2 هللا لوسر ّنسو «ةيآلا © ٍلوُسّوللَو ُهَسُمح ِهَّلِب نأ ءْىَش نم مُتُمِيْغ

 سيل يذلا سرافلا ىلع ميظعلا ءانغلا اذ سرافلا لّضف 8 هللا لوسر ملعن ملف

 .اهصن زاربإل نيسوق نيب اهعضو انرثآو سابتقالا ليبس ىلع تركذ )١(
 نم اودع تيقل اذإف » :لاقو «ًاريمأ مهيلع رْمأ :ًاشيج ثعب اذإ ناك هنأ :ثيدح ىلإ ةراشإ (6)

 .« ...لالخ ثالث ىلإ مهعداف نيكرشملا
 0” 5 ياسا يه مالا ف 42# يام هَ رك 0007 . 5 3 507 5

 موي نامل مي اكَِبَع لع الأ آمو لاب مَُماَ زْسُت نإ ليلا بىرتأو ٍيكَسَمْلاَو سعيا
 4١[. :لافنألا] ( ٌريِدَق ءْنَس لَك َىَع ُهَّلأَو ٍناَعْمَجْلا ىقَعل 0 5 د ءّي "سا 1 01 ” لا

 مألا يف روكذم ريغ «حيضوتلل ينم نيسوقلاو نيتض رتعملا دعب امو 4١ /ص 3/ج ءمآلا عه

 .١57/ص ا" /ج ,بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو

 مالك



 .ةلاجرلا يف اولاق كلذكو ءامهنيب اووس نابج رخآو «ءانغ سانلا مظعأ

 0 ءيضلاو ةمينغلا مئمق ننس عامج :(اضيأ) مألا

 هلي َنَأَف ءْىَس نِّم مُتَمِيَغ اَمْنَأ اَوُمَلْعََو ) :َكو هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 « ئَرَقْلا ٍلَهَأ نِم ِلوُسَر ع ُهَّلأ َءآَقَأ آم ) :ىلاعت هللا لاقو «ةيآلا © ٍلوُسَرللَو ُدَسْمْح

 .ةيآلا [* :رشحلا] © َمُجّتِم ِِلوُسَر ع ُهَلآ ءآَقأ آَمَو ) :ىلاعت لاقو «ةيآلا [7 :رشحلا]

 سمحلا أعم امهيف نأ يف ناعمتجي ءيفلاو ةمينغلاف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 - ًاعم نيتيآلا يف - هل كنك هللا هامس نمو ؛هل ىلاعت هللا هامس نمل امهعيمج نم
 .نيقرفتم ريغ نيعمتجم ءاوس

 نّيب اب .سامحألا "' ةعبرألا يف مكحلا "' فرعتي مث :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ريقفو ينغ نم رضح نمل باكرلاو ليخلاب اهيلع فجوملا يه :ةمينغلاو

 .باكر الو ليخب هيلع فجوي ملام وهو :ءيفلاو
 نأ - هيلع هللا اهءافأ ىتلا - '“" ةَئْيَرَع ىرق يف هللا لوسر ةنس تناكف 6 40

3 

 ثيح هني هللا لوسر هعضي «نيملسملا نود ؛ةصاخ هي هللا لوسرل اهسامحأ ةعبرأ

 .َكْيَك هللا هارأ

 /ص .١/ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو 21417 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 21769 /ص 4 /ج ءمألا )١(
 .199و798/ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 104١و

 .- ملعأ هّللاو - قايسلا عم مجسنتل (قرفتي) ةملك نم هفحصم فرعتي لعل (؟)
 - سامحألا ةعبرأ يف :يأ طقف زييمتلا ىلع درفملا ددعلا يف فيرعتلا لأ لخدت نأ طبضألا (*)

 دعو .ةعسلا يف هيلإ فاضملاو فاضملا ىلع «لأ» لوخد نويفوكلا زوجو .- ملعأ هّللاو
 ش .ةرورض وأ اذاش كلذ نويرصبلا

 نادلبلا مجعم رظنا «ةرونملا ةئيدملا برق عقت .لاتق نودب تحتف ىرق ةعومجم :ةئيَرع ىرق (:4)
 اهنأ 3 ه /ص 21١1 /ج .هريسفت يف يربطلا اهركذ دقو 017١ /ص 214 /ج .يومحلا توقايل

 .4 /مقرب «(شماه ل١ ١04 /ص ١ /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو «ةنيرع :طبضألاو «ةيبرع ىرق

 مالا



 00 لافنألا :(اضيا) مألا

0 

 هلي َّنَأَف ) :ىلاعت هللا لوق نوكي نأ لمتحي دق انلقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم دري مل امم بْلسسلا نوكيف ءاهلك ىلع ال ةمينغلا رثكأ ىلع «ةيآلا 4 ءُدَسُح

 ةلالدب اذه نوكيو هِيْنَع نم هلكأف ًالوكأم منغ امو . ك# ىنلا يفصو .ةمينغلا

 يدنع زجي مل «لتق نم بّلسلا ىطعأ # يبنلا ناك اذإو «ةيآلا هلمتحت يقب امو «ةنسلا

 مو ءاليلقو ًاريثك نوكي بلسلا مسا ناك اذإ .مسقيو سمخي نأ - ملعأ هلو -

 نود بلسلا نم ليلقلا ىطعي لوقي نأ «هريثك الو بلسلا ليلق 8 ينلا نئتسي

 .ةمينغلا نم بَّلسسلا ىوس ام سمخي امب دارأ امنإ هنأ ةنسلا تّلد لوقنو «ريثكلا

 :"' مسقلا قيرفت نس :(اضيأ) مألا

 ني مُتْمِيَغ امْنأ اَوُمَلَعأَو ) :همسا كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © ءْىَش

 دمحم نأ ءيرهزلا نع ِرّمْعَم نع «فّرطُم انريخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نيب ىبرقلا يذ مهس هي ينلا مسق امل :لاق هيبأ نع هربخأ ءمعطم نب ريبج نبا

 ءالؤه هللا لوسر اي :انلقف «نافع نب نامثعو انأ هتيتأ .بلطملا ينبو مشاه يب

 ءمهنم هب هللا كعضو يذلا كناكمل ,مهلضف ركني ال مشاه ىينب نم انناوخإ

 انتبارق امئإو - انتعنم وأ - انتكرتو مهتيطعأ بلطملا نب نم ءانناوخإ تيأرأ

 ءاذكه دحاو ءيش بلطملا وتبو مشاه ونب امنإ» و ىبنلا لاقف .ةدحاو مهتبارقو

 .ثيدحلا "1 هعباصأ نيب كبشو

 )١( /ص .ه /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .147 /ص .4 /ج ألا  15١١و51١.

 مألا رظناو ,18 و ”7/ص .؟7؟94 و 714 /نيترقفلا ةلاسرلا رظناو 0115 /ص 4 /ج مألا (؟)

 3914و 3157 /ص « 0 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت

 .مهريغو دمحأو هجام نباو دواذ وبأو يئاسنلاو يراخبلا هأور حيحص وهو .فيعض هدنس ثيدحلا (9)

 .414و 1417و 511 /مقرب 2101و؟١0 /ص «؟ /ج ,يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا

 مالم



 نبا نع ءراطعلا دواد - هبسحأ - انربخأ :لاق هللا همحر در يناشل انربخأ

 0 ف يبل نع: .معطم
 نب ريبج .بيسملا نبا نع .يرهزلا نع انربخأو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .بلطملا ينبو مشاه ينب نيب ىبرقلا يذ مهس ث هللا لوسر مسق » :لاق معطم

 .ثيدحلا "'« ًائيش لفون ينب الو ءسمش دبع ىينب نم ًادحأ هنم طعي ملو

 « ىّرَقْلا ىو ِلوُسَرللَو ) :كك هللا لوق تلق "” :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نوكي نأ لمتحي دقو ءال :لاق ؟ةبارقلا مسا ريغب هب مهاطعأ ارت لهف «ةيآلا

 هيلع نيد ال ًاينغ ىبرقلا يوذ نم ىطعأ كَ هللا لوسر تدجو نإف :تلق
 نم امو هلام ةرثكل هريغ ىلع لضفتيو «هتيب لهأ ةماع لوعي لب ؛ هب ةجاح الو

 دقف :تلق .هيلإ تبهذ يذلا ىنعملا لطبي ًاذإ لاق .هقلخ ةعس نم هيلع هب كك هللا
 لوعي «لاملا ةرثك يف تفصو امك وهو بلطملا دبع نب سابعلا لضفلا ابأ ىطعأ

 ىلع اوطعي نأ نم تلق ال سيلف :لاق .مهريغ ىلع لضفتيو .بلطملا ينب ةماع

 ءاضيأ ضراعم كضراع ول تيأرأ :هل تلقو .ينغلا هيَطْعَأ اذإ ,ىنعم ةجاحلا

 رهَسْمح هَل ّنَأَف ءْىَس نّي مُتَمِيَغ اَمْنأ اَوُمَلَعَأَو ) :ةمينغلا يف كك هللا لاق :لاقف

 اندجوف .سمخلا لهأ ريغل سامحألا '*” ةعبرألا نأ :انللدتساف «ةيآلا « ٍلوُسَرلِلَو

 .لاتقلا رضح نم اهاطعأ هي هّللا لوسر

 .قباسلا ثيدحلا جيرخت سفن 20غ(

 وهو (يرهزلا) باهش نبا نع ةقثلا ينربخأ هلوقب دنسملا يف درو هنأل مهبم هدنس يف ثيدحلا ةفإ
 .417/مقرب 301١ /ص “3 /ج٠ يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص

 .777 /ص .ه /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 5٠ /ص 4 ج٠ 5371 فيفإ

 .هزييمتو ددعلا ىلع لخدت الو درفملا ددعلا زييمت ىلع لخدت فيرعتلا لأ نأل سامخألا ةعبرأ :طبضألا (5)

 .هيلإ فاضملاو فاضملا ىلع «لأ» لوخد نويفوكلا زوجو

 مع



 يف نوذخأي اوناك ام رْدَقِب مهانيطعأ ةريثك مئانغ اومنغف ''' موق ازغ ولف
 اذإف ,ريثكلاو ليلقلا اومدغتسي نأ هللا ملع دق هل كلذ سيل :لاق .ك# ينلا نامز

 وأ ءاورثك وأ اولق وأ ءترثك وأ تّلق ءاوسف سامح ةعبرأ مهل نأ ينلا ني

 .!؟ىبرقلا يذ مهس يف اذه لوقت ال ملف :تلق .اورقتفا وأ اونغتسا

 : "7 هيلع فجوي مل اميف سمخلا :(اضيأ) مألا

 ىطعأ له ينلا نأب تججتحا دق :لئاق يل لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 تمعز فيكف ؛هيلع فجوأ امث ربيخو «ىبرقلا يوذ ربيخ ماع ؛ىبرقلا يذ مهس
 «نيكرشملا نم اذخأ نيلاملا تدجو :هل تلقف ؟هيلع فجوي مل ام مهل سمخلا نأ

 يف مكح .همسا ىلاعتو كرابت هللا تدجوو كنك هللا نيد لهأ ضعب امهوخو

 حاتفم «ةيآلا 6 هلل ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق نأل ؛ةسمخ ىلع هنأب ةمينغلا سمح

 ىبرقلا يوذل # هللا لوسر ذفنأف ءدعب نمو لبق نم رمألا هلو .ءيش لك مالك

 دق هنأو .مهقح ليبسلا نباو «نيكاسملاو «ىماتيلل ذفنأ دق هنأ كشُي الف .مهقح

 .هب َكْبَك هللا هرمأ ام لك ىلإ ىهتنا

 لكلا نوكي نأ رمع لوق لمتحا امل :تلق "” :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اميف ,نيملسملل نوكت تناك ىتلا سامحألا '*”ةعبرألا نوكت نأو .# هللا لوسرل

 ماقم اهيف موقي لي ينلا ناكف «ءسمخلا نود © هللا لوسرل هيلع فجوأ

 « ئّرقْلا ىنِلَو ٍلوُسَرلِلَو ِهلَف ) :رشحلا يف َكْيَك هللا لوقب انللدتسا «نيملسملا

 نأ كشي الو ءمهل ناك اذإ سمخلا نأو .ءسمخلا مهل نأ ىلع «ةيآلا 67 :رشحلا]

 )١( /ص 0 /ج «بلطملادبع .د /قيقحت مألا رظناو .16 /ص .4 /ج مألا 4 77.
 /ص «ه /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.161 /ص .؛4 /ج ءمألا (؟) 1١".

 )( /ص 5 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2154 /ص .؛ /ج ءمألا 17".

 ) )8.قباسلا قيلعتلاب اهطبض نايب قبس

 ١م



 اَمْأ اَوُمَلَعآَو ) :لافنألا يف بك هللا مكح ناك اذإ :انللدتساف «مهل همَّلس # ىنلا

 ةروسو ءرشحلا ةروس يف نامكحلا قفتاف .ةيآلا © ْدَسْمح لِي َنَأَف ءَْس ني مُتَمِيَغ

 .هريغ ال سمخلا كلذ نم مهل امإو ء.نيفوصوم موقل لافنألا

 00 ةونعلا دالب :(اضيأ) مألا

 مو «مامإلا هكرت نإف همْسَق بجي هنأ تفصو ام لكو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 باتكلل فلاش هنأل ؟هيف مامإلا مكح ذر ىهلهأل هكرت وأ .نوملسملا هَفقَوَف .همسقي

 اَوُمَلَعاَو ) :كك هللا لاق :ليق ؟باتكلا يف كلذ ركذ نيأف :ليق نإف أعم ةنسلا مث

 ("” ةعبرألا أ هللا لوسر مسقو «ةيآلا « ٍلوُسَرللَو هَسْمح هَل نأ ءْىَس نم مُتَمِنَغ اًمْنَأ

 ضرأ نم هيلع فجوأ ام لك نم .باكرلاو ليخلاب هيلع فجوأ نم ىلع ساخألا
 ءاهتلغ نم مهيديأ يف ناك ام عيمجب اهلهأ عبتأ ءاهلهأل اهكرت نإو لام وأ ةرامع وأ

 اهلهأل ناكو ءاهيف هيلع اوماق اميف ءمهلثم رجأ مه لعجو ؛مهيديأ نم جرخُتساف

 ."' اهتافأ مهلاومأ اهنأل ءاهيف تاف ام لكب مامإلا اوعبتي نأ

 0 (يعازوألا ريس) باتك :(اضيأ) مألا

 هِي َنأَف ِءْىَش نم مُعَمِيَغ اَمّنَأ اَوُمَلَعأَو ) :تلزن امنإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مل قلن مهسأ © هللا لوسر - نأ - ملعُي ملو ءردب ةمينغ دعب «ةيآلا © ءْهَسْمْح

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو «لاتقلاب نوملسملا اهحتفي ىتلا دالبلا :يأ 218١ /ص 4 /ج «مألا )١(

 .1177 /ص 6 /ج «بلطملا

 .ةقباسلا ةحفصلا يف فلس قيلعت يف اهطبض نايب قبس (؟)

 .- ملعأ هّللاو - مامإلل ضوقنملا قباسلا مكحلا ببسب مهيلع تتاف مهلاومأ :يأ (9)

 /ص ١" /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 277١ /ص «ينزملا رصتخم رظناو 0730 /ص ءال /ج «مألا (5)
 «حيضوتلل ديج اذهو (ةميقلا يف :ينعي) نيسوق نيب ةرقفلا ةياهن يف يقهيبلا داز دقو ”4

 .178/ص «9/ج «بلطملا دبع .د ./قيقحت مألا رظناو

 ملا



 مهريغو ةفلؤملا نم # هللا لوسر ىطعأ نمو «ةيآلا لوزن دعب ةعقولا اودهشي
 نم هب جتحا ام امأو ءساخألا ةعبرأ نم ءيش نم ال ءمهاطعأ هلام نم امنإف

لاو سرافلا مهس :(اضيأ) مألا
 (7 ليخلا ليض ةّتو لجار

 ف

 أَ ِءْىَس نم مُيْمِيَع اَمْنأ اوُمَلْعأَو ) :تلزن امنإو :هّللا همحر يعفاشلا لاق هلل ن

 عفرُي ءكل تفصو ام ىلع ردب دعب «ةيآلا © ّْرَقْلا ىِذِلَو ٍلوُسَولِلَو ءُهَسُمح

 .نيملسملا نم برحلا رضح نم ىلع أرفاو اهسامحأ ةعبرأ مّسقُيو ءاهسمخ

 .هنم ًاجراخ بلسلا ناكف «لابقإلا يف لتاقلل هنأ نم هنإف :“” بسلا الإ

 همهس نم - يي - هذخأي ناك :ليقف ؛هيف فلتخا دق هنإف :"” فصلا الإو

 .سمخلا نم

 ؛مهضعب لتقف ءنس مهبف نم لف هللا لوسر نإف :يبسلا نم نيغلابلا الإو

 «نيملسملا ىرسأ مهضعبب ىدافو «*'- مهضعب ىلع نمو ؛مهضعب ىدافو -

 ذخأ نإف «مهيف هّنس لِ ينلا نأ تيكح اميف ريخم يبسلا نم نيغلابلا يف مامإلاف

 ماكحا رظناو ءالاو 7١ /ص 0775و" /نيترقفلا ةلاسرلا رظناو 5٠" /ص ءال/ج ألا (01)

 . ١9١ /ص «9 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ؛"”/ص ١ /ج «نآرقلا

 ًالبقم لوتقملا ناكو هلتق يف درفنا اذإ (.. .حالس وأ بايث) هلوتقم نم لتاقلا هذخأي ام :بّلّسلا (؟)

 طيسولا مجعملا رظناو ء/1وا/٠ /ص 2574و 7 /نيترقفلا ةلاسرلا رظنا ءبرحلا يف

 ."860 /ص «يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظناو بلس :ةدام 45١. /ص

 كف  ينلاب صاخ اذهو ءايافص عمج اهتمسق لبق ةمينغلا نم مامإلا هيفطصي ام :يِفّصلا (*)

 ١7 /ص 5 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ءَفَص :ةدام .018/ص ءطيسولا مجعملا رظناو

 .(شماهلا)

 ةمتتلا يهو ١9١ /ص .9/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا نم نيتضرتعملا نيب ةدايزلا هذهو (:)

 .يبسلا نم نيغلابلا يف ك# لوسرلا لعفل

 مم



 ليبسف ءادحأ مهنم قرتسا نإو .ةمينغلا ليبس اهليبسف .ةيدف مهنم دحأ نم

 دقف ءًاملسم ًاريسأ مهب ىداف وأ لتقب مهب ىداف نإو «ةمينغلا ليبس قوقرملا

 .تفصو امك هلك كلذو «ةمينغلا نم اوجرخ

 00 كلملاب ابابسلا ءطو :(اضيأ) مألا

 اًمْنأ اَوُمَلَعَأَو ) :ردب نم هفرصنم هيلع لزن مث :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هعم يمس نملو هل هللا لعجف «ةيآلا « ٍلوُسَرلَو ُهَسْمْح هِي َنَأَف ِءْىَش نّه مُتْمِيَغ

 ءروضحلاب سامخألا "' ةعبرألا فجوأ نمل #2 هللا لوسر لعجو .سمخلا

 :مهس لجارللو ءمهسأ ةثالث سرافلل

 0 (مئانغلا مسقو ءيفلا مسق) باتك نم رصتحم :ينزم لا رصتخم

 :هوجو ةثالث لاملا لمج نم ةالولا هب موقي ام لصأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ءيفلا لهأل ال ,تاقدصلا لهأل كلذف «هل ًاريهطت ملسم لام نم ذخأ ام :اهدحأ

 هللا باتك يف نيبم امهالك ءكرشم لام نم ذأ ام :نارخآلا ناهجولاو

 ءْىش نم مُتْمِيَغ امنأ أَوُمَلَعَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق «ةمينغلا :امهدحأف م م لع م سك؟ك 1 عدهم ا» | 30 108 منا جا مألل 1

 .ةيآلا © ٍلوُسَوِلَو ُهَسُمح هَل نأ

 ْنِم ِِلوُسَر ْلَع هلآ َءآَقَأ آم ) :ىلاعت هللا لاق .ءيفلا وه :يناثلا هجولاو

 .ةيآلا [7 :رشحلا] © ئَرقْل ٍلْهَأ

 77١. /ص .9/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2307 /ص ءال /ج «مألا )١(

 .(5) مقر شماحلا «818 ةحفصلا يف اهطبض نايب قبس )0

 .147١/ص «ينزملا رصتخم 2

 م8”



 سمخلا ًاعم امهيف نأ يف ناعمتجي ءيفلاو ةمينغلاف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ...ءاوس ًاعم نيتيآلا يف هل ىلاعت هللا هامس نمل امهعيمج نم

 + يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 :''' (تاولصلاو تاراهطلا

 .ةقدصلا مهيلع هللا مرح نيذلا :- لِي - دمحم لآ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هَل نأ ِءْىَْش نم مُتُمِيَغ اَمْنأ اَوُمَلَعاَو ) :َكك هللا لاقو ءسمخلا اهنم مهضّوعو

 نإ » :28 ينلا لوق ىنعم يف ةيآلا هذه تناكف ©« ىرَقْلا ىِذِلَو ٍلوُسَوِِلَو ءُهَسمح

 دجوي ال نأ :هيلع ليلدلا ناكو ؛ثيدحلا "'« دمحم لآل الو ءدمحمل لحت ال ةقدصلا

 .ك# هللا لوسر نع ربخلا الإ - ملعأ هللاو - ملعلا لهأ مْزلُيو ,تنعلا عطقي رمأ

 هسخ هلل نأ :هملعأو ءهقح ىبرقلا اذ يتؤي نأ 8 هيبن ىلع هللا ضرف املف

 «بلطملا ينبو مشاه ينب يف ىبرقلا يذ مهس ىطعاف ؛ىبرقلا يذلو لوسرللو

 رمأ نيذلا دمحم لآ :مه سمخلا # هللا لوسر مهاطعأ نيذلا نأ ىلع كلذ لد

 .ك8 هيبن دعب ؛هقلخ نم مهافطصا نيذلاو .هعم مهيلع ةالصلاب © هللا لوسر

 :" ' رّيسلاو ةاكزلا ف ام :يعفاشلا بادآ

 :سنوي لاقو

 ةيآ تلزن امنإو َةّئَبْلأ سّمَخُت مل ردب مئانغ نإ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 1 .َ عز 7

 .6/ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ )١(

 .تاياور ةدعب دمحأ مامإلا دئسمو 217 /مقرب 7 /ج ؛ملسم حيحص يف درو حيحص ثيدحلا 0,0

 .197 /ص «ءيزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ ()

 4١[. :لافنألا] ( ٍلوُسَرلِلو هُدَسُحح هلي نق ِءْنَس ني مُتْمَِغ اَمنأ اَوُمَلَعَأَو ) :ىلاعت هللا لوق يأ )5(

 884غ



1 ١ 
 - - يما "© ماعد

 ع ٌءايْخ موق نِم 3 ةاَحَت امِإَو ) : كك هللا لاق َّنإ ٍءاَوَس ْىَلَع ْمِهِيَلِإ ذين ناف

 مم

 00 :لافنألا] 2 نينيان 1 بحي
 و

 :"'' ةنايخ الب دهعلا ضقن عامج :مألا

 ٍمْرَق نم كنان امِإَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .ةيآلا « نيالا تحال هلآ نإ ٍآَوَس لع َرِهْيَلإ َذِْنَأَف ةتاَمح 277

 .ءيش مهنع كلف ينلا غلب «ةنده لهأ يف تلزن :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .مهتنايخ ىلع هب لدتسا

 عيمجي ةنده لهأ فوي مل نإ ىلع ةلالد تءاج اذإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هقحلُي نأ هيلعف هيلإ ذبني نأ هل تلق نمو ؛ مهيلإ ذبني نأ هلف هيلع مهنداه ام

 .هل ةندّه ال نم «هبراحي نأ هل مث ءهنمأمب

 هل ةلالد الو ءموق ةنايخ فاخأ :مامإلا لاق نإف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 اذإ مهتدم ضقن - ملعأ ىلاعت هّللاو - هل سيلف نايع الو ربخ نم مهتنايخ ىلع
 .ةحيحص تناك

 © دهعلا ضقن :(اضيأ) مألا

 ءهيلإ ذبن «- عداوملا - لاق ام ريغ مامإلا ملع نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 - ةيزجلا طعي وأ ءملْسُي مل نإ هلام منغو .هتيرذ ىبسو «هلتاق مث .هنمأم ىلإ هّدرو

 .ةلماك انه تدرو ةيآلا )١(

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 3هغث /ص 3 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ثا /ص «؟/ج «مألا )00

 .417/ص ة/ج «بلطملا

 .415 /ص 26 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.185 /ص «4 /ج ألا فرفز

 م/م



 .هتنايخ ىلع لدي ام هنم رهظو ءهلوق ريغ ملعي مل نإف - اهلهأ نم ناك نإ

 هّللا لوقل هلتاق مث ءهنمأمب هقحلأو ءمامإلا هيلإ لبن ءهنم كلذ يفوح وأ ”ورتخو

 * مدل

 .ةيآلا 6 ِءآَوَس َْلَع ْمِهِيَلِإ ذِْنآَف ةَئاَيْح ِمَوَق نم ىَفاَت امإَو ) :َك

 ال ؛ةنداهم لهأ موق يف - ملعأ ىلاعت هللاو - تلزن :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ال نم نأ الإ ءذخؤت ال وأ ةيزجلا هنم ذخؤت نميف تفصو ام ءاوسو ؛ةيزج لهأ

 .دبآلا ىلع هنم اهذخأ مامإلل نكي ل «ةيزجلا ضرع اذإ ةيزجلا هنم ذخؤت

 .ةدذم ىلإ هنم اهذخأو

 ا ًاضقن نوكي ال امم نوعداوملا ةمذلا لهأ ثدحأ ام :(اضيأ) مألا

 يف ام وأ اذه نم .'"' تفصو ام ضعب عنص نإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم نوكي وأ ءِملْسُي نأ الإ لتوق .هنمأم غلب اذإف «هيلإ ذبن ,ةدم ىلإ عداوم هانعم

 ديف ةَتاَمح ممْوَق نم كات امو ) :ق هللا لوقل ءاهيطعيف ةيزجلا هنم لبقت
 .ةيآلا 6 ِءآَوَس ْىَلَع ْمِهَِلِ

 :(' (دهعلا ضقت) باب :ينزملارصتخم

 ةثالث ردغب ,حتفلا ماع ًاشيرق #2 هللا لوسر ازغف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .اهلتاق نم مهئاويإو «ةعازخ ةنوعم مهكركو «مهنم رفن

 )١( طيسولا مجعملاو .484 /ص طيحملا سوماقلا رظنا ردغلا حبقأ وأ «ةعيدخلاو ردغلا :رثخلا ص/7١7.

 .441/ص «4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.188 /ص ء4/ج ألا ()

 نيملسملا دحا ةلتاقم وأ نيادلا عطق :لثم .دهعلا اهيف فلاخ رومأ ضعب عّداوملا عنص نإ :يأ ()

 .خلا ...نيملسملا تاروع ىلع نيكرشملل أئيع ناك وأ .داسف راهظإ وأ يمذ وأ ملسم ملظ وأ

 :يرهزألا لاق 014 /ص «يعفاشلا ظافلا بيرغ يف رهازلا رظناو 58١, /ص «ينزملا رصتخم (4)

 ,ةدم ىلإ دهعو «ةنداهم نيكرشملا نم موق نيبو كنيب ناك اذإ - ملعأ هللاو - ةيآلا ىنعمو

 كنكلو «ءردغلا نم اودارا ام لثم ىلإ تنأ مهقبست الف ,دهعلا مهضقن :يأ «مهتنايخ تفخف

 .دهعلا ضقن ملع يف متيوتسا اذإف «مهنيبو كنيب َدَهَع ال هنأ مهملعُتو .مهدهع مهيلإ ذبنت

 .هتلعف مهب عاقيإلا تدرأ نإ ذتيحف



 َكيَماَحَت اًمِإَو ) :ىلاعت هللا لاق ؛برح مه مث ,مهنمأم مهغلبأو .مهدهع مهيلإ

 .ةيآلا © ةَاَيِح ِرمْوَق نِم

 () ( وف نم مُتَعْطَتْسَآ ام مُهَّل أوُدِعَأَو ) : كلو هللا لاق

 :"' مسقلا قيرفت فيك :مألا

 أوُدِعََو ) :لاقف ليخلا ذاختا ىلإ بدن كك هللا نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف ةنؤم مهيلع تناكو «طابرلا يف عاطاف «ةيآلا « َوّوُف نِّم مّتْعَطَتْسأ ام مُهَل

 .هب ًاهيبش لجارلا سيل .هيلع هدوهشب ءانغ هلو «هذاختا

 ءرمع نبا نع «عفان نع هللا دبع نع «قرزألا قاحسإ نع «ةقثلا انربخأ

 ال هنأ سانلا ضعب معزف .مهسب سرافللو .نيمهسب سرفلل برض 8 يبنلا نأ
 .ملسم ىلع سرف لّضَمُي الو ءًامهس سرافو ءًامهس الإ سرف ىطعُي

 سرافلا ىطعي امئإو «يبرع مالك وه :"' هبهذم بهذي نم ضعبل تلقف
 الو ؛هسراف هكلمي امنإ ءئيش كلمي ال سرفلاو «ةنسلا عم ءانغلاو ةوقلا ببسب

 اذه ناك ولو .ملسمب ساقي ال ةميهب سرفلاو .ملسم ىلع سرف لضفي ال :لاقي
 :ناهجو هلوق يفو . ملسمو سرف نيب ىوسي نأ زجي مل .ءكبحاص لاق امك

 فب تروُبِهرُت ٍلْيَكْلا ٍطاَبَر نيو وو ني مّتمطَتْسأ ام مُهَل اوُدِعَأَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)
 - ا ع كوك < عيب مددءا وهم وول ها هسا ار كد رمضيك هقدر عم هدم
 ٍليِبَس ىف ءش ني أوقففدت اَمَو ْمُهُمَلَعي هللا مهتوملعت ال ْمِهِنوُد نم نرخ هَ مكصو دعو ملا ودع

 6١[. :لافنألا] (« تروُمَلظَ ال ْرَشنَأَو َمُكَيَلِإ َفَوُي هلأ

 11و "15 /ص 0 /ج .بلطملا دبع 3 /قيقحت مألا رظناو 211414 /ص 4 /ج ألا قفز

 80*27 /ص قمئألا فالتخا يف ةمألا ةمحر باتك رظنا هللا همحر ةفينح يبأ بهذم :كلذب دوصقملا (*)
 .يراصنألا هللا دبع خيشلا ةيانعب ه ١4٠١ رطق /ىلوألا ةعبطلا ءيقشمدلا نمحرلا دبع نب دمحم

 مما



 .ةنسلا فالخ :امهدحأ

 نوكي نأ هيلع لخد هل ًاسايق ناك ول وهو «ملسملاب سرفلا هسايق :رخآلاو

 ."' ليخلا نامهس :يف انلوقب :©" هباحصأ ضعب لاقو ءملسمب ًاسرف ىّوس دق

 .اهفالخ يغبني ال يتلا ةنسلا هذه :لاقو

 نأ انباحصأ لوق رثكأو «يلإ ليواقألا بحأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف اهءانغ ىنغت دق اهنألو ؛ (*' ةيبرعلا نامهس اهل مهسي "'فيراقملاو نيذاربلا

 .ال عماج ليخلا مساو ؛نطاوملا نم ريثك

 :" (لاضنلاو قبسلا) باتك :(ًاضيأ) مألا

 لهأ هيلإ بدن اميف «ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 معزف «ةيآلا © ٍلَحل ٍاَبَر نو َقَوُف نّم مُتعَطَتْسآ ام مُهَل اوُدِعأَو ) :هنيد
 هلأ َءاَقَأ آَمَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاقو .يمرلا يه :ةوقلا نأ ريسفتلاب ملعلا لهأ

 -5 سمس *ما . 24 وك ل وك ل2 3 ا

 .ةيآلا [3 :رشحلا] 6 يبماكر اَلَو ليَح ْنِم ِهْيَلَع ْمُتفَجَوَأ اَمَق َمكْبِم ءِِلوُسَر

 فسوي وبأ مهنمو) هباحصأ ةيقب امأ ءلوقلا اذهب لاق هدحو هللا همحر ةفينح يبأ نأ دوصقملا )01(

 81و75 /ص قباسلا عجرملا رظنا ,ملعلا لهأ روهمج لوقب اولاق دقف (نسحلا نب دمحمو

 .- ملعأ هّللاو - ليخلا يف نامهس ىطعي وأ ءليخلا نامهس يطعي :ريدقتلا لعل )0

 ص طيحملا سوماقلا رظنا ءيبرع ريغ اهوبأو ةيبرع اهمأ تناك اذإ سرفلا فرْقُم عمج فيراقملا ()

 .فْرِقلا :ةدام 0١

 ةيبرعلاك نامهس وأ «(ةفاضإلل نونلا فذجحم) ةيبرعلا امهس :باوصلا لعلو تدرو اذكه (4)

 .- ملعأ هللاو - «ةيبرعلا ليخلل ىطعُت يتلاك :يأ (هيبشتلا فاك ةفاضإب)

 بقانم رظناو 21١1791٠١5 /ص 25 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2370و7794/ص 4 /ج .مألا (5)

 557 /ص 8 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .1707/ص 25 /ج «يقهيبلل /يعفاشلا
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 عفان نع ءبئذ يبأ نبا نع ءكيدف يبأ نبا انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 وأ لصن يف الإ قبس ال » :لاق م هللا لوسر نأ ه# ةريره يبأ نع ؛عفان يبأ نبا
,' 

 .ثيدحلا "2 فخ وأ رفاح

 .ثيدحلا "'« ترمضأ دق ىتلا ليخلا نيب قباس كي هللا لوسر

 :"' ليخلا ليضفتو لجارلاو سرافلا مهس :(اضيأ) مألا

 اوُدِعأَو ) :زعو لج لاقف ليخلا ذاختا ىلإ كك هللا بدن :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام ك# هللا لوسر مهاطعأ اذإف «ةيآلا 6 ٍلْيَحْلآ ٍطاَبَر يوقف ني مُتْعْطَتْسَأ ام مُهَل

 هكلمي امنإ ءًائيش كلمي ال سرفلاو ءسرفلل ال هبكارل سرفلا امهس امئإف ءانفصو
 .#2 هللا لوسر هكّلم امو «هيف هيلع ةنؤملاو ,هئانعب هسراف

 :(© مكانفلا نم هلمح نع شيجلا زجع ام :(اضيأ) مألا

 ُتَعَطَتَْسَأ ام مُهَل اوُدِعأَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةفئاصلا نأل ؛ رجشلاو لخنلا اوقرحي نأ نوملسملا هرك امنإو «ةيآلا 4 ِوّوَق نم

 نأ اوفاخ ءكلذ اوقرح ولو ,.مهودع ىلع كلذب نووقتيف ,ماع لك وزغت تناك

 عفنأ مهتياكنو ودعلا يزخ نم كلذ بيرخت يف يذلاو «دالبلا مهلمحت ال

 .لاتقلا يف دنجلا هب ىوقتي ام غلبأو ؛نيملسملل

 /مقرب 23100و704 /ص 7 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ؛.حيحص ثيدحلا )١(

 .نيل ريخألا اذه دنس يفو 454 و 471

 /مقرب 2307و100 /ص 7 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا (0)

 م61

 .187 /ص 9 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 777 /ص ءال/ج مألا (9)

 .778/ص .9/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2706 /ص ءال/جءمألا (:)
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 هللا لوسر باحصأ ىلإ دوسألا ونب بلط ىتح .عطقي نأ دوعسم يبا دوسألا نبل

 .ه# هللا لوسر اهنع ُفكف ءاهعلقي الو .هسفنل اهذخأي نأ © ينلا ىلإ اوبلطي نأ كف

 نكي نإ لاقل لَع تِيْؤُمْلأٍض ْرَح نيل أتي ) : قو هللا لاق

 ا" ( ِنتَنأِ أوُِلغَي َنوُرِدَص َنوُرَشِع مُكَدَي
 نإ ًقْعَض ْمُكَيِف أ َمِلَعَو مُكََع ُهَلَآَفَفَح َيَعْلأ ) : 3و هللا لاقو

 :"'فحزلا نمرارفلا ميرحت :مألا

 ٍضَرَح ُنيلَأ اجيأَتَي ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © نعام أوُِلَْي َنوَُص َنوُرَشِع مُكدَي نكي نإ "لاَعِقْلا ىلع تيييؤُمل
 مكي نكي نإَف اًفْعَص ْمُكِيِف نأ َمِلَعَو ْمُكَنَع هَل َفمَح نقلا ) :كي لاقو

 .ةيآلا © ِنيََكِم وُبلْغَي ٌةَرباَص نا

 امهنع هللا يضر سابع نبا نع «رانيد نب ورمع نع «ةئيبع نبا انربخأ

 بكف ةيآلا © ِنْيتَنأِم اوُبَِْي َنوُررَص َنوُرَشِع َمُكَمِم نُكَي نإ ) تلزن امل :لاق

 َنوُرْشِع َمُكَنِي نُكَي نإ 'ٍلاَمَقْلا لَع تييِيْؤُمْلا ضَرَح بلآ ايأتَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 ( توُهَقفَي ال مَ زُهتأي اوُرقَك تري ني املأ اب ةئاَم مكي نكي نإو "مام اوُْفَي َنوُرِدَص
 .[56 :لافنألا]

 ُةَنأَي مكي نكي نإ ًاقْعَص مُكيِف نأ َمِلَعَو َمُكَنَع هلأ َفْقَح عل ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 200210 * اس 0 | لور # لا ل

 5١[. :لتألا] ( َنيريّصل ََم هلو لاند نيل وُيلْهَيِفْلأ مكي نكي نإو "عم اوُبعَي ةرياَص

 ةلاسرلا رظناو 5١١« /ص ءدنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 251591594 /ص .4/ج ءمألا ()

 رظناو «١4و1794و17 /ص .”'/ج نآرقلا ماكحأ رظناو 21258 /ص ء.الالكو 71/7 /نيترقفلا

 .797وا"41 /ص .ه /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا

46٠ 



 ْمُكَدَع ُهَللا فْفَح َنَعلأ ) :كك هللا لزنأف «نيتئاملا نم نورشعلا رفي الأ مهيلع

 ؛ةيآلا © ِنّيَتَتأِم أوُبلغَي ةَرِباَص ُهَن ُهَنأَم مكي نكي نإق اًقْعَص ْمُكِيِف أ ِْلَعَو

 نيتثاملا نم ةئم ٌرفي الأ مهيلع بتُكو .مهنع فْقْحَف

 - ىلاعت هللا ءاش نإ - سابع نبا لاق امك اذهو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ليوأتلا نع ليزنتلاب هيف ىنغتسم

 2 داهجلا هيلع بجي ال نم :(اضيأ) مألا

 ىلع َتييْؤُمْلا ضَرَح ) :ف هيبنل - هللا - لاق دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .تانمؤملا :ثانإلا نأل ؛ ثانإلا نود روكذلا كلذب دارأ هنأ ىلع لدف «ةيآلا 6 ٍقاَتَقْلَ

 هنع لوزت نم ىلع ةنسلا مث باتكلا لد يذلا ةالصلا ضرف) باب :ةلاسرلا

 2" (...رذعلاب

 ىلع تيِنيْؤُمْلا ض ِ رح ينل ايي ) :هللا لاق : هللا ههحر يعفاشلا لاق

 :هنأ هباتك يف نابأ مث قيآلا رخآ ىلإ © َنوُردَص َنوُرَشِع ْمُكَنَي نكي نإ ِلاَتِقْل
 لاتقب دحاولا موقي نأ مهيلع تبثأو ءةرشعلا لاتقب دحاولا موقي نأ مهنع ْعِضَو

 .ةيآلا رخآ ىلإ « اًهَعَض ْمُكيِف أ َمِلَعَو َمُكَدَع ُهلاَفْفَح َنَعْلا ) :لاقف «نينثالا

 .- ًايفرح (فحزلا نم رارفلا ميرحت) مألا يف درو ام ركذ مث

 رصتخم رظناو 2548 /ص «.4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2157 /ص «4 /ج «مألا )١(

 .7179 /ص «ينزملا

 4١ و 1١ /ص 27 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ء177/ص لالا و 7/١ /ناترقفلا ةلاسرلا ()

 .هانعمب درو لدقف
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 ُمَعَبِماَحْرَألآ اوُلْوَأَو ) : كي هللا لاق
 "' ( هلآ هتك ىفو مو هب وأ م

 ("” ثيراوملا ب درلا :مألا

 ةنس وأ دبه هللا باتك يف ةضيرف هل تناك نمو :هّللا همحر يعفاشلا .لاق

 لاملا نم لضف نإف ؛هتضيرف ىلإ هب انيهتنا .فلسلا نع ءاج ام وأ لي هلوسر

 :نيئيش انيلع نأ كلذو .هيلع هدرن مل ءيش

 .هل ىلاعت هللا هلعج امم هصقنُن ال نأ :امهدحأ

 ضعب لاق اذكه كبك هللا مكح ىلإ ءاهتنالاو «هيلع هديزن ال نأ :رخآلاو

 نأو ؛ماحرألا يوذ نم ناكو «هقرغتسي نم لاملل نكي مل اذإ هيلع هدرن :سانلا

 .ةجوز الو جوز ىلع هدرن ال

 نب هللا دبعو هذ بلاط يبأ نب يلع نع نوورت ام نوكرتت متنأ :مهل انلق

 ؟نوكرتت ام اذه نكي مل فيكو «تباث نب ديز لوقل ءضئارفلا رثكأ يف ه5# دوعسم

 ىف ٍضَعَبِ وأ ْمُجُّصْعَب ٍماَحْرَأْل اوُلوُأَو ) :كك هللا لوق انعمس اَنِإ :اولاق

 .ةيآلا © هللا بستك

 دق متنك هيلإ متبهذ ام ىلع ناك ولو «هيلإ متبهذ ام ريغ ىلع اهانعم :انلقف

 ؟اهانعم امف :اولاق «هومتكرت

 كد َكَِلوَأَف ْمُكَعَم اوُدَهْنَجَو اوُرَجاَهَو ُدْعَب م اوُماَد َنيِلَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 .[00 :لافنألا] « مِِلَع ِءَْس لك هلأ نإ هلأ بنتك ىف ضب وأ ْمْجّصْعَب ِماَحَرَألآ اوُلْوُأَو

 ماكحأ رظناو «(ماحرألا يوذ :باب) ١1:١ /ص «ينزملا رصتخم رظناو 8١. /ص 4 /ج ءمألا 0020

 . ١11-107 /ص 0 /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءك157و ١50 /ص «١/ج «نآرقلا

 هددت



 خسن مث «ةرجهلاو مالسإلاب اوثراوت مث ,ةرصنلاو فلم اب سانلا ثراوت :انلق

 ( هلأ بتكك ىف ضْعَب لزأ ْمِبُصْحَب ِماحَرألا اوُلْوَُو ) :ك هللا لوق لزنف ؛كلذ

 .اذكه ًاقلطم ال .ك# هلوسر نسو .هركذ زع هللا ضرف ام ىنعم ىلع «ةيآلا

 ال وأ هل محر الو ماحرألا ووذ ثري امم رثكأ ثري جوزلا نأ ىرت الأ

 ىهنم ًامحر برقأ لاخلاو «لاخلا هثري الو .هلك لاملا ثري ديعبلا معلا نبا نأ ىرت

 ,مهلل هللا ضرف ام ىلع :اهنأ نم كل تفصو ام ىلع - ةيآلا :يأ - اهانعم امنإف

 .28 هللا لوسر ّنسو

 عضوم يف هفالخ نولوقتو ءمحرلاب نوثراوتي سانلا نإ :نولوقت متنأو
 .!رخآ

 نود هيلاومل هلامف «هيلاومو هلاوخأ كرتو تام اذإ لجرلا نأ :نومعزت

 ىلوملا تيطعأو .لاح يف مهيطعت دق نيذلا ماحرألا يوذ تعنم دقف .هلاوخأ

 ب

 :'' (فالتخالا) باب :ةلاسرلا

 :هللا لوقل .كلذ كل :لوقأف - رواحملا يأ - لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ( هلآ بنتك ىف ٍضْعَب وأ ْمحُْصْعَب محلا اوُلوأَو )

 سانلا نآب «تلزن «ةيآلا « ضب وأ َمُجُضْعَب ِماَحْرألا اوُلوُأَو ) :هل تلقف

 الو ءرجاهملا ثري رجاهملا ناكف ؛ةرجهلاو مالسإلاب اوثراوت مث ,فّللاب اوئراوت
 اوُلْوأَو ) :تلزنف «هثرو نمم هيلإ برقأ وهو ءًارجاهم نكي مل نم هتثرو نم هئري

 .مهل ضف ام ىلع .ةيآلا « ِماَحَرَأل

 .0990و ه88 /ص والا ١1754 /تارقفلا ةلاسرلا 200(

 هدللا



 ؟كلذ ىلع ليلدلا ركذاف :لاق

 ام ىلع «ةيآلا « هلأ بنتك ىف ضْعَبب لَو ْمُُصْعَب ِماَحرألآ اوُلوَأَو ) :تلق

 نأو ؟ثري ال نم مهنمو :ثري نم ماحرألا يوذ ْنِم نأ ىرت الأ ءمهل ضرُف

 ثروت امنإ تنك ول كنأو ؟ًثاريم ماحرألا يوذ رثكأ نم ًاثاريم رثكأ نوكي جوزلا

 نوثري ماحرألا ووذ ناكو ؟نبالا محرك بألا نم تنبلا محر تناك محّرلاب

 !؟هل محر ال يذلا جوزلا نم ّقحأ نونوكيو ؟ًاعم

 كَرْنَي نأ يف ءانركذ اميف اهتفلاخ دق تنك ءتفصو امك ةيآلا تناك ولو

 الو ؛ماحرأ يوذب اوسيلو .فصنلا هيلاومو .فصنلا هتخأ يطعنف .هيلاومو هتخأ

 .صوصنم ضرف هللا باتك يف مهل ضورفم
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 ٠ ( نجبقشلا ني مدع نين لإ :هاوش ولأ نية ّنَبَع هللا لاق

 ("” ( هلأ ىزِجَعُم مَ ُدْيَغ نأ أَوُمَلَعَأَو ) : بك لاقو

 :"' مهنيد ةيزجلا لهأ ليدبت :مألا

 :ليق ءزاجحلاب - يباتكلا :يأ - لام هل ناك نإف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ميقي كرتي مل ءزاجحلا ريغب - لام - هل ناك نإو ثالث الإ ميقي كرتي ملو هب لكو

 نم جورخلا ىلإ لجؤي ام رثكأف ءاطبأ نإف .هلام عمجي ام رذقب الإ مالسإلا دالب يف
 «نيكرشملا نم نييمذلا ريغل هللا اهلعج ةدم رثكأ هنأل ؛رهشأ ةعبرأ مالسإلا دالب

 هللا َنِم ةءاَرب ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق ءمهل # هللا لوسر اهلعج ةدم رثكأو

 ( هللا ىرِجْعُم ٌرْيَغ ) :ىلإ عيبرلا أرق « َنِكِرْفُمْلآ َنِي مُتدَهنَع َنيِذلأ ىلإ ِِلوُسَرَو

 .رهشأ ةعبرأ نم هللا مهلجأ ام لق ينلا مهلجأف «ةيآلا

 :(© هضقتو دهعلاو رذنلاب ءافولا عامج :(اضيأ) مألا

 قيآلا ( نكرم ني مكدَهَع نيا لإ هلو هلأ نة ) :هيلع ف

 .ةلماك انه تدرو ةيآلا )١(

 هلآ نو هللا ىزجْعُم رع يد اوُمَلعأو ريخأ ةَعَبزَأضرألا ىف أوُحِسيَف ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)
 1 :ةبوتلا] ( َنيِرِفَكْل ىرْخُم

 .177/و 47” /ص .ه /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 187 /ص ؛4 /ج همآلا ١)
 . 476 /ص «ه /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .184 /ص .؛ /جءمألا (:)

 هلت



 :7 هلاتق ىلع ىوقي نم ةنداهم :(اضيا) مألا

 كلك هلوسر ىلع نك هللا لزنأ مالسإلا لهأ يوق امل :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 هذهب لسرأف «- دعب امو - ةيآلا © َءِهِلوُسَرَو ِهّلأ َنِّم ٌةَءآَرَب ] :كوبت نم هعجرم
 ًاضرف ناكو ؛مسوملا يف سانلا ىلع اهأرقف ه5 بلاط يبأ نب يلع عم تايآلا
 ىتلا ةياغلا اهنأل ؛ رهشأ ةعبرأ الإ تايآلا هذه دعب ةدم دحأل ىطعي ال نأ

 .َكك هللا اهضرف

 .رهشأ ةعبرأ ىلع -نوملسملا يوق نأ دعب - ًادحأ داز هملعأ

 :"' (ةمذلا لهأ ةيد) باب :(اضيا) مألا

 :باطخلا - هب هلتقت ال ملسملا هلتقي نمأتسملا :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اذه الإ ةجح كئمزلي مل ولف «لاملاو مدلا مارح هب وه دهع هلو - رواحملل

 لاق ءَنّمْوُم اذهو .نامألا دهعل ؟ معن :انلق ؟دهاعم اذهل لاقيو :لاق .كتمزل

 © ةِوُسَرَو هلأ َنِّم ٌةَءآَرَب ) :ك لاق «معن :انلق ؟ةنس وأ باتكب اذه ىلع لدُيف

 مو .ةدم ىلإ ًادهع مه لعجف .ةيآلا © هلآ ىَزِجَعُم ُريَغ نأ ) :هلوق ىلإ «ةيآلا

 هللا لوسر ثعبو .دهعلا مساب مهفصوو .دهعب ءانمأ اوناك «ةيزجب ءانمأ اونوكي

 انك ام :لاق «هتدم ىلإ هدهعف .دهع لي ىنلا نم هدنع ناك نم نأب هذ ًايلع

 هللا باتك يف ةدم ىلإ دهعلا كاندجوأ دقف :انلق ءدبألا دهع دهعلا نأ الإ بهذن

 كي هللا لوسر ةنسو دك

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 3” /ص 2 /ج .نآرقلا ماكحأ رظنا و /ص 4ك /ج ءمألا )0ع(

 .15!//ص 5 /ج .بلطملا

 . ١ ”5 /ص «4/ج .بلطملا دبع 3 /قيقحن مألا رظناو 7 7؟2؟ص ءال /ج ألا قفز
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 ,0) نيملسملل رظنلا ىلع ةنداهملا :(اضيأ) مألا
 ال نأ وجرأو - ةلزان نيملسملاب تلزن اذإ مامإلل بحاف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلإ الإ نداهي الو ءاهيف مهل رظنلا نوكي ؛ةنداهم - ىلاعت هللا ءاش نإ مهب كك هللا اهني
 دعب نيكرشملا اولتاق .ةوق نيملسملاب تناك نإف «ةيبيدحلا لهأ ةدم ةدملاب زواجي الو ةدم

 نم اهزواجي الو ءاهنود وأ ءاهلثم ةدم ددجي نأ سأب الف مامإلا وقي مل ناف «ةدملا ءاضقنا

 ىلإ مهنداه نإو ءاهنم لقأ يف ثدحي دق .مهودعل فعضلاو «نيملسملل ةوقلا نأ لبق

 - ةيزجلا اوطعي وأ ءاونمؤي ىتح نيكرشملا لاتق ضرفلا لصأ نأل ؛هضقتنمف اهنم رثكأ

 ,ةيآلا « َنرَشُمْلأَنِّم مُتدَهنَع َنيِِذْلا لإ ) :لاقف ةندهلاب نذأ كَ هلل نإف .- ةيزجلا لهأ

 هللا لوسر غلبي مل املف «"'ةيآلا [ :ةيوتلا] © مُتدَهِنَع ترييذلا الإ ) :ىلاعتو كرابت لاقو
 زواج الو ,نيملسملل رظنلا ىلع الإ نداهي نأ زجي مل «ةيبيدحلا ةدم نم رثكأ ةدمب قي

 '7 ( ,ُهَلوُسَرَو َنيكِرْشُمْلأ َنِّم ٌءَىرَب هلأ ّنأ ) : كو هللا لاق
 َمُكوُصُقنَي مل مك َنيكرْشُمْلا َنِم مت دَهنَع تريلا الإ ) : 36 هللا لاق رباو ارا 2 ره هوكم م ا

 * ( ميم نإ َمُهَدَهَع مهي ومي دَحَأ كيل اورو مو اي
 : هلاتق ىلع ىوقي نم ةنداهم :مألا

 مامإللف ؛ةنداهم نيكرشملا نم موق لأس اذإو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 «ةنوؤم الب ةيرح ا اوطعي وأ ءاوملسي نأ ءاجر .نيملسملل رظنلا ىلع مهتنداهم

 )١( /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 27174 /ص «ينزملا رصتخملا رظناو 186 /ص ؛؛/ج ألا 37
 4054و 4017 /ص .6 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,15 /ص

 ٠ .انه امب ةقلعتم يهف اهريسفت رظناو (؟)
 رالوُسرو َنرْملا نم ربّ أر يكحألا جحا موي سادلا ىلإ وسر هنأ َتندو١ :يلاعت هللا لاق :ةلماك ةبآلا (7)

 16 وقل (ٍر يأ بدع ورق نذل ىرجتم بخ مك اوفا تيل نو َُكلتح وهن كس نق
 ْمَلَو اًنيَس ْمُكوُصُقمَي ْمَل مك َنِكرْشُمْلا َنِي مُتدَهَع تريلا الإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (4)

 [؛ :ةبرتلا] « َنيقتُمْلا بحه نإ ٌمِحّدُم َلِإ رْهَدْهَع مهبل أَمَا اًدَحأ ْمُكيلَع أوُرهَظُي
 «يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظناو 257 /ص «؟ /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو «16 /ص 4 /ج ألا (5)

 .455و400 /ص «8 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو انعمو (ناذألا) باب ١0١ /ص

 م6ا/



 ىلع رظنلا ىلع مهتنداهم هل سيلو ءرظن كلذ يف نكي مل اذإ مهتنداهم هل سيلو

 َنيذْلا ىلإ ِِلوُسَرَو هلأ َِّم ةَءآَرَي ) :ذق هلوقل ءرهشأ ةعبرأ نم رثكأ ةيزجلا ريغ
 . روث دس

 نيكرشملا َنِم ءىرب
 م

 هلأ نأ ) :هلوق ىلإ ١[ :ةبوتلا] © َنيِكِرْشْمْلآ ني مُتدَهنَع

 .اهدعب امو «ةيآلا « ُهُلوُسَرَو

 :"” ًاضقن نوكي ال امم نوعّداوملا ةمذلا لهأ ثدحأ ام :(ًاضيأ) مألا

 مهيلإ اومتي نأ :اونوخي مل نيذلا يف ىلاعت هّللا رمأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ْمُكوُصقمَي مَلَّمُّث َنيكرْشُمْلآ ني مُتدَهَع تريزا لإ ) :هلوقب مهتدم ىلإ مهدهع

 .ةيآلا (َمَِّدُم لإ ْرِهَدَهَع مهبل اكَأَوْمَي اَدَحَأ ْمُكيَلَع أوُرهنَظُي َمَلَو ايس

 :"'' نيملسملل رظنلا ىلع ةنداهملا :(اضيأ) مألا

 ( مُتدَهَع تريلا لإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع الإ نداهي نأ زجي مل «ةيبيدحلا ةدم نم رثكأ ةدمب كي هللا لوسر غلبي مل املف

 .""زَواَجُت الو ءنيملسملل رظنلا

 دبع .د /قيقحت مآلا رظناو 57 /ص 37 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2188 /ص «4/ج .مألا )١(

 .450و 1149 /ص 0 /ج «بلطملا

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 57” /ص 75 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .2184 /ص «4 /ج «مألا (؟)

 .50 5 /ص 0 /ج .بلطملا

 .نيملسملا حلاصمو ةدملا مامإلا زواجتي ال :يأ (0)

 هدف



 ُْتيَح َنيكرْشُمْلآ اوُلمقاف مركبا لَ ادِإَف ) + قف هللا لاق
 ل سا« كل ىو عدت مر ىرك مع همر يرث #5 ري مش هر
 :ىلإ ( رلَصرم لك ّمُهَل أوُدَعَقآَو مهورصحأَو رهو ذْخَو ٌمِهوُمَّت دَجَو

 ١ 4 رو هه« مث . 2

 ١ ؛ 0 دلزرو

 ءامد حابأو «باتكلا لهأل هلوسرو هللاب نينمؤملا نم دهع وأ .هلوسرو هّللاب

 كرابت هللا لاق .دهع مهل نكي مل اذإ ناميإلا نم عانتمالاب لاجرلا نم نيغلابلا

 ْرهوُمُندَجَو ُتْيَح َنِكِرْشْمْلا اوُنئْفاَف ُمُرُخ ُريْألا َحَلَسَأ اَذِإَف ) :ىلاعتو
 رو 2 و - همر. ه «ر 20 نما

 .ةيآلا ( ٌميِحَر ٌروفَغ ) :ىلإ ( ررَصْرَم لك َمُهَّل اوُدُعَقَأَو مهوُرِصَحَأَو ْمِهوُذْحَو

 اوميقيو ءاوبوتي ىتح اولتقُي نأ َكك هللا دارأ يذلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .مهل باتك ال نيذلا مهريغو برعلا نم ناثوألا لهأ :ةاكزلا اوتؤيو .ةالصلا

 :"' نخؤت ال نمو هنم ةيزجلا نخؤت نميف لصألا :(اضيأ) مألا

 - 88 - هنيب ناك موق يف - ىلاعت هللا - لاقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق
 هه وعض 2و 9مم

 ْرهوُمُتدَجَو ُتِيَح َنيِكِرْسْمْلا اوُلتقاَف ُمُرْكَأ ٌريْثنألا َحَلَسآ اَذِإَف ) :ءيش مهنيبو

 َرِهوُمندَجَو ْتْيَح َنيكرْشمْلا اوُلُئقاَف ْمْرَخآ ربخألا َحَّلَشَ اَذِإَف ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 اول ةرَكَرلآ انام ةؤَلَصلآ اوُاقأَواوُاَ نإ 'ريَصََم َلْك َمُهَل اوُدْْآَو مهوُرُصْحأَو َرُموُدُحَو
 .[0 :ةبوتلا] ( يحز وُ هلأ ّنِإ ممل

 .0737 /ص 7 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «157/ص ء١/ج ألا (؟)

 رصتخم رظناو 201و50وا"١ /ص «2؟/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2.177 /ص «؛/ج «مألا ()

 رظناو ,.95و 17 /ص .ثيدحلا فالتخا رظناو .(رسفملاو لمجملا باب) 509 /ص «ينزملا

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو "71 /ص .9الال /ةرقفلاو 25١ /ص :9ا0 /ةرقفلا ةلاسرلا

 .١50و 5٠١ /ص 5 /ج ؛بلطملا



 مل ل

 ءاج امب ةنسلا تءاجو - نآرقلا يف اهل رئاظن عم «ةيآلا © َمُهوُرُصَحَأَو ْمِهوُذْحَو

 .- نآرقلا هب

 يبأ نع «ةملس يبأ نع ءرمع نب دمحم نع ءدمحم نب زيزعلا دبع انربخأ

 هللا الإ هلإ ال :اولوقي ىتح سانلا لتاقأ لازأ ال :لاق ك# ينلا نأ ه# ةريره

 مهباسحو ءاهقحب الإ مهلاومأو مهئامد ينم اومصع دقف هللا الإ هلإ ال اولاق اذإف

 .ثيدحلا ''”« هللا ىلع

 - ه ركب يبأل :يأ - لاق # رمع نأ ,ءباهش نبا نع «نايفس انربخأ

 هللا الإ هلإ ال :اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ » :## هللا لوسر لاق سيلأ

 لاق «« هللا ىلع مهباسحو ءاهقحب الإ مهلاومأو مهئامد ينم اومصع ءاهولاق اذإف

 مهتلتاقل 2 هللا لوسر اوطعأ امم ًالاقع ينوعنم ول ءاهقح نم اذه :ك ركب وبأ

 .ثيدحلا ©” .هيلع

 :"' (يبرحلا لام ةلأسمو نيكرشملا لاتق ف مكحلا) باتك :(ًاضيأ) مألا

 ازغ نمف ,نامكح نيكرشملا لاتق يف مكحلا :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 سيلف ءاوناك نم باتكلا لهأ ريغ نم نسحتسا ام دبع نمو «ناثوألا لهأ مهنم

 اوملسي وأ ؛مهلتقي ىتح مهيلع ىوق اذإ مهلتاقيو «ةيزجلا مهنم ذخأي نأ هل

 .هجيرخت قبس ثيدحلا )١(

 «يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور (« حيحص وهو عطقنم هدنس ثيدحلا ةفإ

 35 /ص ء3ق/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «حيحص نسح :يذمرتلا لاقو

 ١؟و١١و١٠ /مقرب

 .6ا/7 /ص «6 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 778 /ص «5 /ج «مألا فرفإ
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 هللا لوسر لوقلو «نيتيآلا © ُمْرُخآ ٌربْألا َحّلَسنَأ اَذِإَف ) :َكك هللا لوقل كلذو

 ينم اومصع اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :

 .ثيدحلا "' هللا ىلع مهباسحو ءاهقحب الإ مهاومأو مهئامد

 :"' نخؤت ال نمو ةيزجلا هنم نخؤت نميف فالخلا :(ًاضيأ) مألا
#© 2 

 ذخؤت نيذلا نيكرشملا يفف - رواحملا :يأ - لاقف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :لاق .مهريغو باتكلا لهأ نم لِتُق نميف هؤانث لج هللا مكح ءمعن :انلق ؟ءيش

 .سوجلا ىلع اسايق «هؤاسن الو هتحيبذ لحت ال نمم سوجملا ريغ نأ معزن انإف
 5 001 آو همم

 6« َرُهوُمُتدَجَو ُتْيَح َنِكِرْشْمْلا اوُلئَقاَف ) :َكك هللا لوق نع تبهذ نيأف :انلق

 ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :8 هللا لوسر لاقو :ةيآلا « َمُهَليِبَس أولَكَف ) :ىلإ

 ناخوسنم ثيدحلاو اهنأ تمعز نإف ؛ثيدحلا "'« ...هللا الإ هلإ ال :اولوقي

 ةيآلا [14 :ةبوتلا] « َتروُرْغَص ّمُهَو ني نع ةّيَزِجْلا اوُطَعُي ْقَح ) :كَك هلوقب

 اذإف :انلق ؟ثيدحلا 0 باتكلا لهأ َةّنّم مهب اوُنُم » :# هللا لوسر لوقبو

 اونوكي مل نإو «ةيزجلا نوطعي نمت برعلا نوكت نأ كيلع لخد .كلذ تمعز
 اوسيل َوأ :انلق .ةيزجلا برعلا يِطْعُت نأ حلصي ال تلق نإف :لاق .باتك لهأ

 .هجيرخت قبس ثيدحلا )١(

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 0277١94487 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 255١ /ص «؛ /ج ءمألا (؟)

 .6815/ص 6 /ج .بلطملا

 .هجيرخت قبس ثيدحلا (9)

 باحصأو يراخبلا هاور (حيحص) رانيد نب ورمع قيرط نم عبات هلو عطقنم هدانسإ ثيدحلا (:)
 ١" /مقرب 21571و١75 /ص ١7 /ج .يعفاشلا دئسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ,دمحأو ننسلا

 .4"”؟و



 .ةيزج مهنم ذخأ كي ينلا ملعأ مل نكلو ؛ىلب :لاق ؟كرشلأ مسا يف نيلخاد

 :انلق .ال :لاق ؟يسوجم وأ يباتك ريغ نم ةيزجلا ذخأ هي ىنلا نأ تملعفأ :انلق

 - ؟سوجا ىلع ًاسايق نيكرشملا نم نييباتكلا ريغ تلعج فيكف
 :") (ريبكلا دترملا) باب :(اضيا) مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 اف ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :لاق يعفاشلا سيردإ نب دمحم انربخأ

 انربخأ «ةيآلا © َمُهَليِيَس أولت ) :هلوق ىلإ « َْرُهوُمُتدَجَو ُتيَح َنيِكِرْشْمْل

 نع «لهس نب ةمامأ ىبأ نع .ديعس نب ىبحي نع ءديز نب دامح نع :"”ةقثلا

 ىدحاب الإ ملسم ئرما مد لحي ال .لاق هلل لوسر نأ يت نافع نب نامثع

 .ثيدحلا ''*« سفن ريغب سفن لتقو .ناصحإ دعب انزو «ناميإ دعب رفك :ثالث
 لاجر نم هب رفظ نميف 8 هللا لوسر ةنس نم نإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم ةيدفلا ذخأو «ضعبب ىدافو .مهضعب ىلع ْنَمو .مهضعب لتق هنأ نيكرشملا

 ْنَمُي الو .هناميإ دعب دترمب ىدافي نأ لحي ال :هنأ نوملسملا فلتخي ملف .ضعب

 .- ملعأ هللاو - لتقي وأ ملسي ىتح «لاحب كرتي الو «ةيدف هنم ذخأت الو .هيلع

 :" (ناسحتسالا لاطبإ) باب :(اضيأ) مألا
 هقلخ نم رفكلا لهأ ءامد - ىلاعت هللا - حابأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ها ودعضص م او ءصع

 اورهظأ نإ مهءامد مّرحو «قيآلا « ْرُهوُمْتدَجَو ُتْيَح َنيِكِرْشُمْل اوُلُئَقاَف ) :لاقف

 ففز أولت 1

 .7841و 7597” /ص ال /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «.151/ص 5 /ج« مألا )١(

 - خاّسنلا نم ليدبتلا لصح امبرو (اولتقاف) ءافلاب آلا «(اولتقاو) :اذكه مألا يف تدرو (؟)

 .- ملعأ هّللاو

 .ناسح نب ىيحي :وه (9)

 يعلا ءافش رظنا ءىرخأ هوجو نم ًاعوفرم ءاج ثيح نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدحلا 0

 .9١5و 7١14 /مقر 197و191/ص 7 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب

 .47 /ص «9/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ١5" /ص ءال/ج ألا (0)

 لح



 نإ مهيلع ًاضرفو أامتح مهلاتقو ,ةحابم نيكرشملا ءامد ذئتيح لعجف ...مالسإلا

 .ناميإلا اورهظي مل

 :'' ةمدقملا :ينزملارصتخم

 لزن ام باتكلا اذه يف تبتكو «صاخلا هب دارُي ماع لزنأ امم هريغ هعم تبتكو «نآرقلا

 ام لّوأت نم ىلع ةجحلا ةنابإل ؛صاخلا هب دارأ هللا نأ ىلع باتكلا لد ام رهاظلا ماع

 كلذ نم «ةنسلاو باتكلاب ملعلا لهأ نم هبهذم انيضر نم قيرط هيف ًافلاخت «انيأر

 ( َرهوُمْندَجَو ُتِيَح َنِرْسُمْلآ ولف ُمُرْكَل ٌريْثمألا َحَلَشأ اَذإَف ) :هؤانث لج هللا لاق

 لهأ لك نأل ....صاخلا هب دارأ امنإ هنأ ىلع هللا لد يذلا ماعلا نم اذهف «ةيآلا

 يف رئاظن اذهو «باتكلا لهأ ريغ فنصو .باتكلا لهأ فنص :نافنص كرشلا

 .اذه لثم ةنسلا يفو «نآرقلا

 مم يمك < و 2# كلاس سم ]أ ه م5 رس هد 6ع نر - ا
 عمسي 7 هّرجأاف َكَراَجَتَسا . «كرشملا َنِم دحأ ْنِإَو ) : كو هللا لاق

 '” ( ءُدكَمأَم هفلَبَأ مث هلآ مل
 :"” نيملسملل رظنلا ىلع ةنداهملا :مألا

 ىلع قحف «مالسإلا ديري نيكرشملا نم ءاج نمو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 يذلا ىنعملاب مالسإلا ىلإ هوعديو نبق هللا باتك هيلع ولتي ىتح هنمؤي نأ مامإلا

 )١( /ص «ثيدحلا فالتخا رظناو «587 /ص «ىنزملا رصتخم ١ ".

 ْرُث لا َمَلَع ْعَمْسي َْوَح ُهْرِجأَف َكَراَجَتْسأ ترئرْشُمْلأ َنِي ٌَدَحَأ ْنِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)
 .[1 :ةبوتلا] « توُمَلعَي ال مَوَق َمجكأب َكِلَذ رُهتَمأَم هلت

 .د /قيقحت مألا رظناو .10و514 /ص 5 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 215١0 /ص ء4/ج مألا (5

 .1006و 15 4 /ص 6 /ج «بلطملا دبع



 َنِّم دَحَأ ْنِإَو ) :4 هيبنل كك هللا لوقل «مالسإلا هيلع هب َكْنَك هللا لخدي نأ وجري

 .ةيآلا « دُهكَمْأم هلت رت هلآ َمّلَك َعَمَسَي ٌقَح ُهَرِجَأَف َكَراَجَتْسأ يكرْشْمْل

 نأ :هنمأم هغالبإو .هنمأم هغلبأ .هيلإ ذبني تلق نمو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 دالبب لصتي ثيح وأ «مالسإلا دالب يف ناك ام .نيدهاعملاو نيملسملا نم هعنمي

 .كنم - ملعأ ىلاعت هللاو - ىنعي :هنمأم هغلبأ مث :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 كودع نم .كريغ نم ةنامأ ال ءكعيطي '''نمم - وأ - ,؛كنيد ىلع ؛هلتقي نمم وأ

 .كعيطي الو هنمأي ال يذلا .ةودعو

 :"” نيملسملا دالب ف فالتخالا ىلع حلصلا :(اضيأ) مألا

 نوعنمي الف مالسإلا داترا نمو «لسرلا امأف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 َكَراَجَتْسأ َِِرَشْمْلا َنِّم ّدَحَأ ْنِإَو ١ :28 هيبنل لوقي كك هللا نأل ؛زاجحلا

 «مرحلاب وهو مامإلا لسرلا نم دحأ دارأ نأو «ةيآلا « ِهّلآ ملك َعَمْسي َْتَح ُهَرِجَأَف

 هيف مامإلا ىنغي نوكي نأ الإ مرحلا هلخدي الو ءهيلإ جرخي نأ مامإلا ىلعف

 :"" دترملا ف (اضيأ) مألا

 :لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن نك هللا رمأ امنإو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 « تمم هفلتأ ْث هَل ملك َعَمْسَي َهَح ُهَرِجَأَف َكَراَجَتْسأ تكرتْمْل َنّم َدَحَأ نو ) 1-2 و يآ يواصل ا 52 2 لس 5 200 5 5 5 .- يد

 .- ملعأ هّللاو - رثكأ ىنعملا حضوت (وأ) ةفاضإ لعلو ءكعيطي نم تدرو مألا يف 000(

 494١. /ص .ه /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 3١5 /ص 4 /ج مألا )0

 77٠١. /ص 6 /ج .بلطملا دبع .د / قيفحت مألا رظناو 157 /ص 4 /ج ءمألا فرق
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 لعجت ال ملف :لئاق لاق نإف .مالسإلا لهأ نم دحأ يف كلذب رمأ ملعأ ملو «ةيآلا

 انفصو امل :ليق ؟نيعنتمملا نيكرشملا يف هلعجت امك نيعنتمملا مالسإلا لهأ يف كلذ

 ام توبثو هنع لام وأ مد نم هعانتماو .هكرش يف كرشملا باصأ ام طوقس نم

 ىلع ال نينمؤملا ىلع يه امنإ دودحلا نإف .همالسإ عم هعانتما يف ملسملا باصأ

 .نيكرشملا

 :"” (ةمذلا لها ةيد) باب :(اضيأ) مألا

 َكَراَجَتْسأ َنِكِرْمْمْلآ َنِّم ّدَحَأ ْنِإَو ) :هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 عامس ىلإ دهعلا هل لعجف «ةيآلا « مُْهََمَأَم هلت مث هلأ َمّلَك ْعَمَسَي ٌْئَح ُهْرِجَأ

 ىلإ ةدم ىلإ وه امنإ .دبألا ىلع تفصو يذلا دهعلاو «هنمأم غولبو ءهللا مالك

 مدلا لالح ًابراَحُم ناك اهنع عزن اذإف .هل تناك اهب ماقتسا ام هسفن دهاعملا

 .لاملاو

 :''' (مهيلع امو مهلامو ةفايضلاو باتكلا لهأ ىلع ةيزجلا) باب :ينزملا رصتخم

 نكسي نأ ىلع مهنم ًأدحأ حلاصي نأ مامإلل سيلو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم رثكأ اهب ميقي ال رام زاجحلاب ّيّمذ ري نأ مّرحُي نأ نيبي الو لاحم زاجحلا

 َنِّم ّدَحَأ ْنِإَو ) .ىلاعت هلا لوقل لسرلا اهلخدي نأ سأب الو ءاهونكسي

 مهنم ةنيدملا مدق نم لجأ هيض رمع نأ الولو «ةيآلا 4 ٌكَراَجَتْسأ َتكِرْشُمْل

 :ركذ ثيح 221/7 /ص ؛يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رمازلا رظناو 377 /ص ال /ج مألا )0غ(

 /ص .9/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءهئمأف كنمأتسا نإ :يأ :كراجتسا ىنعم

 . ”١

 .778/ص «ينزملا رصتخم (9)



 ال نأ ىلع ءاوحلاصُي ال نأ تيأرل ؛ثالث دعب اهيف ميقي ال «مايأ ةثالث أرجات

 نم ذخأي © رمع ناك امك ؛حلصب الإ اهنولخدي اوكرتي الو .لاحب اهولخدي
 نإف ءًأراجت مالسإلا دالب نولخدي برحلا لهأ كرتي الو ةنيدملا اولخد اذإ مهلاومأ
 .اومنغ ةلاسر الو «نامأ ريغب اولخد

 عبر نيملسملا نم رمع ذخأ ام .«"”مهنم ذخؤيو :هللا. همحر يعفاشلا لاق

 ام ىلع هل ًاعابتا رشعلا برحلا لهأ نمو ءرشعلا فصن ةمذلا لهأ نمو ءرشعلا

 ...ذخأ

 يف دحأ نم ذخأ هنأ انغلبي ملو .هانذخأ ام مهنم هذخأ هذ رمع نأ الولو

 .ةرم الإ نس

 نأو ؛هتاذ تافصو هللا ءامسأ ف يعفاشلا نع رثؤي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 "7 (هتاذ تافص نم همالكو هللا مالك نآرقلا

 :لاق .هيقفلا دمحم نب هللا دبع ىنربخأ :لاق .ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 :لاق (ةزاجإ) ىجاسلا ىيحي وبأ انربخأ :لاق ؛ىناهبصألا رفعج وبأ انربخأ
 ْ :لوقي يرصملا ديعس ابأ تعمس

 .قولخم ريغ ىلاعت هللا مالك نآرقلا :لوقي يعفاشلا سيردإ نب دمحم تعمس

 نب يلع نب دمحم نب هللا دبع تعمس :لاق يملسلا نمحرلا دبع وبأ انربخأ

 امل :لوقي عيبرلا تعمس :لوقي ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم تعمس :لوقي دايز

 :يعفاشلا لاق .قولحم نآرقلا :صفح لاقف .درفلا صفح هللا همحر يعفاشلا مّلك
 .ميظعلا هللاب ترفك

 .نامأب مالسإلا دالبل نيلخادلا راجتلا نم :يأ )0غ(

 .1:5-1:8/ص 23ك/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم )0
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 «(نّدؤملا ميهاربإ دمحم) هللا دبع وبأ ينربخأ :لاق ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 لجر لاق :لاق يريبزلا دمحم يبأ نع «ينايغرألا دمحم نب دحاولا دبع نع

 ؟وه قلاخ نآرقلا نع ينربخأ :يعفاشلل

 ريغف :لاق ال مهللا :يعفاشلا لاق ؟قولخمف لاق ال مهللا :يعفاشلا لاق

 عفرف ؟قولخم ريغ هنأ ىلع ليلدلا امف :لاق .معن مهللا :يعفاشلا لاق ؟قولخ

 يف تقبس يعفاشلا لاق .معن :لاق ؟هلل مالك نآرقلا نأب ٌرِقُت :لاقو هسأر ىعفاشلا

 قَح ُهرِجَأَف َكَراَجَتْسأ حب ريكرْشُمْلا َنِم ّدَحَأ ْنِإَو ) :هركذ ىلاعت هللا لاق ةملكلا "هذه

 .ةيآلا [174 :ءاسنلا] © اًميِلكحَت م وُم هلأ مُلكَو ) :لاقو ةيآلا 4 هلآ َمَّلك ْعَمْسَي

 نكي ملو هللا ناك وأ ؟همالك ناكو ناك هللا نأب رقتف -هللا همحر يعفاشلا لاق

 اي :لاقو يعفاشلا مسبتف :لاق .همالك ناكو ءهللا ناك لب :لجرلا لاقف ؟ةمالك

 لُبقلا لبق ناك هللا نأب نورقت متنك اذإ ءلوقلا نم ميظعب ينوتأتل مكنإ :نويفوك

 وأ هللا ريغ وأ «هّللا قوس وأ هللا مالكلا ل :مالكلا مكل نيأ نمف .همالك ناكو

 .جرخو لجرلا تكسف :لاق ؟هللا نود

 ('' ( َهِلوُسَر َدنِعَو هنأ َدنِع مَع َنيكِرْشُملِل ُنوُكَيَفْيَح )ل : 35 هللا لاق

 :"' هضقنو دهعلاو رذنلاب ءافولا عامج :مألا

 ُدْهَع َنيِكرْفُملِل ُنوُكَي فيك ) :ىلاعت هللا لزنأو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 م

 ْمَل ُمُث َنيكِرْسُمْلَا َنِم ) «ةيآلا "' « َرْيِدَهَع تريلا الإ َدولوُسَر َدنِعَو هللا َدنِع

 تريزأأ الإ َدِوُسَر َدِِعَو هلأ َدنِع ْدْهَع َنيِكِرْفْمْلِل ُنوُكَي فيك ( :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[0 :ةبوتلا] « تريقكُمْلا بهل نإ مح أوُميِقَتسأَك حُكل اوُجقَتْسآ امك مارك ٍدِجَسَمْلا َدنِع َرّثِدَهنَع

 .د /قيقحت مألا رظناو .18و "7 /ص 75 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 184 /ص «ق/ج ألا (0)

 .5410و 479 /ص 5 /ج .بلطملا دبع

 عم ٠ /ةيآلا لخدأ ذإ خسانلا نم أطخ هلعلو ةلخادتم ؛ /مقر ةيآلا عم ا/ /مقر ةيآلا تدرو (0)

 .ساوقألاب امهنيب ام اًئلَصَف كلذل ةبوتلا ةروس نم ؛ /ةيآلا

8.1 



 ع <

 لهأ حلاص كف ينلا ناك فيك :لئاق لاق نإف .ةيآلا [4 :ةبوتلا] « اًعيَس َمُكوُصُقنَي
 رمأ نع امإ هلل ةعاط مهل هحلص ناك :ليق ؟نيكرشملا نم حلاص نمو «ةيبيدحلا
 ىأر نمل دقعي نأ هل لعج ىلاعتو كرابت هللا نوكي نأ امإو ءاصن عنص امب كك هللا

 لوسر خسنو ؛هؤانث لج هللا ءاضق ىلإ اوراصف .هيلع هءاضق لزنأ مث «ىأر امب
 لهو «لئاق لاق نإف .هتقو يف هلل ةعاط ناك الكو «هللا رمأب .هلعفب هلعف ك# هلل

 ًادقع ئدتبي نأ هل سيل :هل ليق ؟هخسفي مث ًاخوسنم ًادقع دقعي نأ دحأل

 تيب ىلإ يلصي نأ هل سيل امك .هضقني نأ هيلعف هأدتبا ناك نإو ءاخوسنم
 ىلإ ىلص نمو ,تخسن دق سدقملا تيب ةلبق نأل ؛ةبعكلا ىلإ يلصي مث ءسدقملا
 نيح هل ةعاطلاك كبك هلل عيطم وهف اهخسن لبق لِي هللا لوسر عم سدقملا تيب

 .ةبعكلا ىلإ ىلص

 ماَرَحْل َدِجَسَمْآ أوُبَرْقي الَف سس توُكِرَشُمْلآ اَمنِإ ) : ك5 هللا لاق
 "' ( اذه ٌَمِهِماَع َدَعَب

 :"' (امهيلع امهيشمو ضرألا ىلع كرشملاو بنجلا رمم) باب :مألا
 «ناميلس يبأ نب نامثع نع .دمحم نب ميهاربإ انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .دجسملا يف نوتيبي اوناك ءمهارسأ ءادف يف ةنيدملا اوتأ نيح شيرق يكرشم نأ»

 .ثيدحلا "'« 25 ينلا ةءارق عمسأ تنكف :ريبج لاق ءمعطم نب ريبج مهنم

 َدِجْسَمْلآ وُبَرقَي الق ٌسسحَح تروُكِرْفُمْلا اَمنِإ اَوُنَماَ ريل اَهُياتَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(
 ُطِيِلَع هللا ىرإ 'ءآَش نإ َءفِلْضَف نِم ُهَنآ ُمُكِْفُيفَْوَسَف ٌهليَع ْرَُمَح ّنِإَو اًدنَه ْمهِياَع َدْعَي َماَرَحْل

 .[4 :ةبوتلا] 6 ٌميكَح
 ينزملا رصتخم رظناو .45و417 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .054/ص .١/ج «مألا (؟)

 .5١١و5١1 /ص ١ /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء.5١ /ص

 ملسمو يراخبلا دنع ًالوطم هجولا اذه ريغ نم هوحن حص دقو .ًأادج فيعض هدانسإ ثيدحلا ()

 2187 /ص .١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا هجام نباو يئاسنلاو دواد يبأو

 5١1. /مقرب



 َدِجْسَمْل اوُيَرَقَي اَلَق نسل تروُكِرْشُمْلا اَمّنِإ ) :لوقي دك هللا نإف «مارحلا
 اذإو «لاحم مرحلا لخدي نأ كرشمل يغبني الف «ةيآلا 6 اًَذنَه َمِهِباَع َدْعَب َماَرَحْلآ

 .ةفصلا نيكاسمو ءبزعأ وهو 2 هللا لوسر نامز دجسملا يف تيبي ناك هنأ

 :(7 هلوخدو لب ىنكس ىلع ةيزجلا ءاطعإ :ةلأسم :(اضيأ) مألا

 « ٌنخ توُكرْشُمْل اَمّنِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .مَرَحلا :مارحلا دجسملا :لوقي ملعلا لهأ ضعب تعمسف :لاق «ةيآلا

 نم ًاددع تعمسو :لاق ؛ثيدحلا مرحلا لخدي نأ كرشمل الو «جارخلا يدؤي

 كرشمو ملسم عمتجي ال .ك# يلا ةلاسر يف ناك هنأ نووري «يزاغملاب ملعلا لهأ

 يرجيو ءاهيطعي نأ ةيزجلا هنم ذخؤت نمم دحأ لأس نإف .اذه مهماع دعب مرحلا يف

 ىلع هنم لبقي نأ مامإلل سيلف .لاحب مرحلا لخدي كرتي نأ ىلع ؛مكحلا هيلع

 وأ «ناك ًابيبط .تالاحلا نم لاحب مرحلا أطي ًاكرشم عدي نأ الو ءائيش كلذ

 هدذعبو «مارحلا دجسملا نيكرشملا لوخد نك هّللا ميرحتل .هريغ وأ ًاناينب ًاعناص

 يرجو ءاهيطعي نأ ةيزجلا هنم ذخؤت نم لأس نإو «كلذ 28 هللا لوسر ميرحت

 .ةنيدملاو ء.ةكم) زاجحلاو .هل كلذ نكي مل ,زاجحلا نكسي نأ ىلع ؛مكحلا هيلع

 ينلا ناك دقو ,.خوسنم زاجحلا ىنكسب مهكرت نأل ؛(اهلك اهيفلاخمو ةماميلاو

 ينزملا رصتخم رظناو “ل /ص 3 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 1178و /ص 4 /ج ءمألا 2غ(

 .1418١45-0/ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 1١9 /ص

 نع راثآلاو نئسلا ةفرعم رظناو 2175 /ص «ا/ /ج ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هدروأ ثيدحلا (؟)

 .6191" /مقرب 11: /ص 2ا/ /ج ؛يقهيبلل /يعفاشلا
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 ''”« هللا مكرقأ ام مكرقأ» :لاقف مهلماع نيح ربيخ لهأ ىلع ىنثتسا كف

 .لاحم زاجحلا نكسي نأ

 (”9ناعللا نوكي نيأ :(اضيأ) مألا

 نعَتلا .ةكرشم ةجوزلاو ءأملسم جوزلا ناك نإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةجوزلا تءاش نإو ءمّظَعُ ثيحو ةسينكلا يف ةجوزلاو .دجسملا يف جوزلا

 دجسملا لخدت ال اهنأ الإ .هترضح اهلك دجاسملا يف جوزلا رضحت نأ ةكرشملا

 َماَرَحْلا َدِجْسَمْلآ اوُبَرقَي الق ع َوُكرْشُمْلآ امْنِإ ) :ىلاعت هللا لوقل مارحلا
 م اع

 .ةيآلا © اذنه َمِهِماَع َدَعَب

 الو رخآلا ويلي او هلي وكي وُتِمْؤُي ال جريزأا أوُلينَق ) : 36 هللا لاق
 واو رُهَلوُسَر 000 و هلل | َمكَو ما

 أوُثوأ تريرنأأ َنِم ٍقَحْلآ نيد تونيِدَي الَو د هللا مرح ام نومرخم

 0 ةوتلا ( توُوفَص مهول نع هيت او ٍى بتحلاأ

 :( 7 ةرحاسلاو رحاسلا ف مكحلا :مألا

 اوميقيو ءاوبوتي ىتح اولتقي نأ بِك هللا دارأ يذلاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ١ مهل باتك ال نيذلا مهريغو برعلا نم ناثوألا لهأ - ةاكزلا اوتؤيو .ةالصلا

 ثيدحلاو ءيواحطلاو دمحأو يقهيبلا هاور ًالوصوم حيحص وهو .لسرم هدانسإ ثيدحلا )١(

 / مقرب 2.479 /ص «١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «حيحص هقرط عومجمب

 .« مكتييو اننيب رمتلا نأ ىلع هللا مكرقأ ام ىلع مكرقأ» :ظفلب درو دقو 5٠«

 ./77/ص 25 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 588 /ص .ه /ج ءمألا )١(

 .ةلماك انه تدرو ةيآلا ()

 71و" ٠ /ص ؛ثيدحلا فالتخاو «481 /ص «ينزملا رصتخم رظناو «107/ص ء١/ج ءمألا (:5)

 .0717/ص .؟7 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو
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 اك تريلا اوُلِينَق ) :َكك هللا لاق :هل ليق ؟كلذ ىلع لّد ام :لئاق لاق نإف

 َتوُنيِدَي الو ءُهَلوُسَرَو هللا مّرَح اَم َنوُمِرحح اَلَو رجآلا مَوَيْلَآب اَلَو ِهللآِب توُئِيْؤُي

 ْمُهَو لي نع ةَيزجْلا اوُطَعُي ٌىَح بِكَ اوُبوأ تريذأأ َنِب ْقَحْلَأ ند
 .ةيآلا « َتوُرْغَص

 ىلإ هنع لوحي مل ءأميقم كرشلا ىلع لزي مل نمف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .مهنم ءاسنلا نود لاجرلا ىلع لتقلاف .مالسإلا

 :(" نخؤت ال نمو ؛هنم ةيزجلا نخؤت نميف لصألا :(اضيأ) مألا

 نم - نيكرشملا لاتق ضرف هلوسر ىلع َكِو هللا لزنأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لَو رخآألا ِمْويلاِب الو هلل وُئِيْؤُي ال تيل اوُلِتَق ) :لاقف - باتكلا لهأ
 - همكحل بقعم ال - ءاش امك كك هللا قرفف «ةيآلا © دُهَلوُسَرَو ُهّلأ َمّوَح اَم َنوُمّرَح

 ضرفف «باتكلا لهأ لاتقو اوملسُي ىتح اولتاقُي نأ ضرفف «ناثوألا لهأ لاتق نيب

 .مههلاتق نيب هللا قرفو ءاوملسي نأ وأ «ةيزجلا اوطعي ىتح اولتاقي نأ

 نع «دئرم نب ةمقلع نع .نابأ نب دمحم نع .ناسح نب ىيحي ةقثلا انربخأ

 َرّمأ ًاشيج وأ ةيرس ثعب اذإ ناك كي هللا لوسر نأ «هيبأ نع «ةديرب نب ناميلس

 لاصخ ثالث ىلإ مهعداف نيكرشملا نم اودع تيقل اذإ » :لاق .- أريمأ - مهيلع
 .مهنم لبقاف كوباجأ نإف مالسإلا ىلإ مهعدا - ةمقلع كش - لالخ ثالث وأ

 كوباجأ نإف .نيرجاهملا راد ىلإ مهراد نم لوحتلا ىلإ مهعدا مث ؛مهنع فكو

 فالتخا رظناو ,017-ه1وا“١ /ص «؟ /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو «١177/ص 4 /ج .مألا )١(

 «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 0004 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 2.47 /ص «ثيدحلا

 .107"و1 ١7 /صضص ءة/ج
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 ؛مهيلع ام مهيلعو ؛نيرجاهملل ام محل نأ ءاولعف نإ مهنأ مهربخأو ءمهنم لبقاف
 مهيلع يرجي نيملسملا بارعأك مهنأ - مهملعأف - مهراد يف ماقلا اوراتخا نإو

 اودهاجي نأ الإ .ءيش ءيفلا يف م سيلو ؛نيملسملا ىلع يرجي امك كمْ مكح

 اولعف نإف «ةيزجلا ءاطعإ ىلإ مهعداف «مالسإلا ىلإ كوبيجي مل نإف .نيملسملا عم
 .ثيدحلا 23 مهلتاقو مهيلع هللاب نعتساف اوبأ نإف ءمهعدو مهنم لبقاف

 الو ءىرخألل ةخسان '"' نيتيآلا نم ةدحاو تسيلو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم نيتيآلاو نيثيدحلا دحأ نكلو .هل افلام الو رخآلل ًاخسان '” نيثيدحلا نم دحاو

 .رسفملا هيلع لدي يذلا لمجملا نمو ءصاخلا هب داري ماع هجرحم يذلا مالكلا

 : 29 ةيزجلا هنع عفرت نم :(اضيأ) مألا

 اك تريزا اوُلَينَق ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 رم 2

 َتوُنيِدَي اَلَو ءُهَوُسَرَو هَل َمَرَح اَم َنوُمّرَحح اَلَو رجآلاِمْوَيْلاِ اََوِهَلأِب وُئيْؤُي
 2 7 مسا مروا هم 7و 7 20 هم رو ع سار حمص

 ْمهَو لِي نع ةيزجلا أوطعُي تح بتكلا أوتوأ يذلا َنِب ْقَحْلأ َنيِد

 هللا ضرف نيذلا نأ - ملعأ ىلاعت هللاو - ةيآلا يف أنيب ناكف «ةيآلا « تروُرْغَص

 هللا نيد اوكرتف «غولبلاب ةجحلا مهيلع تماق نيذلا «ةيزجلا اوطعي ىتح مهلاتق َكب

 نيذلا نأ ًانيب ناكو «باتكلا لهأ نم مهءابآ هيلع اودجو ام ىلع اوماقأو ص

 رظنا .حيحص نسح :هنع يذمرتلا لاقو دمحأو ننسلا باحصأو ملسم هاور حيحص ثيدحلا قلد

 85”7و786 /مقرب 771777” /صسص 1/ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءاقش

 اوُِدَق ) :ةيآلاو «[15* :ةرقبلا] « ٌدَتَتِف َنوُكَت ال ْيَح َمُهوُلِتَقَو ) :ىلاعت هللا لوق كلذب دوصقملا (؟)

 .[؟8 :ةبوتلا] « َتوُئيْؤُي ال يذل

 .هيبأ نع ةديرب نب ناميلس ثيدحو «ةريره يبأ ثيدح «كلذب دوصقلملا رف

 .١1؟و :١١/ص 5 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2176 /ص «4 /ج ألا 2(
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 كيك هللا باتك ىنعم لثم كي هللا لوسر نابأ مث :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ءاسنلا نودو ءمهنود نم نود نيِمِلَتحملا نم ةيزجلا ذخاف

 ,"* (يبرحلا لام ةلأسمو نيكرشلملا لاتق ف مكحلا) باتك :(اضيأ) مألا

 نيبراحملا نيكرشملا نم باتكلا لهأ نم ناك نمو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 مل اهوّطعأ اذإف .نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي وأ ءاوملسُي ىتح اولتوق

 اوُلِتَق ) :ك هللا لوقل ءمهنيد ريغ ىلع مههاركإ الو مهلتق نيملسملل نكي

 ,ناثوألا لهأ لتوق اذإو «ةيآلا ( رخآلأِمَريْلآب الو ِهَلَأِب وُئيْؤُي ال تيزأأ
 .مهنم ضيحلاو ملحلا غلبي مل نمو .مهيرارذ تيبسو اولتق ءباتكلا لهأو

 مسقيو ءسمخلا مهنم عفري ءأئيف ًاعيمج اوناك مث «غلاوبلا ريغو غلاوبلا مهئاسنو
 .باكرلاو ليخلاب مهيلع فجوأ نم ىلع '''”سامحألا ةعبرألا

 2 نامألا ف :(اضيأ) مألا

 وهو لاق وأ «نيبي نأ لبق تام اذإ يلاولا ىلعو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 اوُلنَق ) :ىلاعت هللا لاق مهيلإ ذبنيو .مهنمأم ىلإ مهدري نأ مهتمؤأ مل :يح

 « .ُةَلوُسَرَو هلا مَرَح اَم َنوُمَرحح اَلَو رجلا ِمْوَملاب الو لأب وُئيؤُي ال تريزأأ
 «هريغ ال ناميإلاب نيكرشملا نم باتكلا لهأ نيد ندي مل نم ءامد هللا نقحف «ةيآلا
 مهو دي نع ةيزجلا ءاطعإ وأ .ناميإلاب باتكلا لهأ نيد ناد نم ءامد نقحو

 )١( /ص .0 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2778/ص «؛ /ج«مألا “017.

 ددعلا زييمت ىلع لخدت لب ةيوحنلا دعاوقلا يف درفملا ددعلا ىلع لأ لخدت ال نأ طبضألا (؟)

 .كلذ اوزّوج دق نييفوكلا نأو .كلذ نايب قبس دقو .طقف درفملا ش
 .د /قيقحت مألا رظناو ؛79و١5 /ص «.؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2585 /ص «؟ /ج ألا
 .00و595/ص .6 /ج «بلطملا دبع
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 فرعأ ال - مالسإلا مكح :يأ - مكحلا مهيلع يرجي نأ :راغصلاو ء.نورغاص

 .لاجرلا نم اذه نم ًاجراخ مهنم

 ىتح رابكلا خويشلاو ءارجألاو نوحالفلا لتقيو * هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيزجلا اودؤي وأ اوملسي

 ('' مهلاوما نم اوباصأف نيملسملا نم برحلا راد لهأ لتق ام :(اضيأ) مألا

 ىلإ « توُنيَؤُي ال تيزنأأ اوُلِنَق ) :دْيَك لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 سانلا لتاقأ لازأ ال :كي# هللا لوسر لاقو .ةيآلا « توُرْغَص ّمُهَو )ل :هلوق

 الإ مهاومأو مهءامد ينم اومصع دقف اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح

 مهنأل ؛مالسإلا دعب اوثدحأ امب :ينعي .ثيدحلا « ...هللا ىلع مهباسحو ءاهقحب

 .هلبق ىضم ام مهمزلي الو .دودحلاو لتقلا مالسإلا دعب اورفك ول مهمزلي

 (” ةيزجلا عم رافّصلا :(اضيا) مألا

 ْمُهَو ِرلَي نَع َةَيْرجْلأ أوُطَعُي َْقَح ) :كك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هنم اهذخأب رمأ نمم ةيزجلا ذخؤت نأ يف دك هللا نذأي ملف «ةيآلا ©« َتوُرْعَص

 .ًارغاص لي نع اهيطعي ىتح

 نأ :راكّصلا :نولوقي ملعلا لهأ نم ًاددع تعمسو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 1175 /نيترقفلا ةلاسرلا رظناو 07١ /ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو "5 /ص ترج ألا (0)

 .18 /ص ال /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2357و 751١ /ص /91ا/لو

 دبع .د /قيقحت مال رظناو ,51/ص 2١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «176/ص «4 /ج .مألا (؟)

 .5415و 4١6 /ص 5 /ج ؛بلطملا
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 .مالسإلا نم مهعانتمال اولاق امب اولاق ام هبشأ امو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هنم مهيلع يرجي امب اورغصُأ دقف همكح مهيلع ىرج اذإف

 7 9ةيزجلا مك :(اضيأ) مألا
 قيآلا « دي نَع ةّيزجلآ أوُطَعُي ْىَح ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ريثكلاو ليلقلل ةلمتحم ةيزجلا تناكو ,تاقوأ يف ذخؤي ءيش ةيزجلا نأ ًالوقعم ناكو

 ام ىنعم َدَبِك هللا نع نيبملا كلي هللا لوسر ناكو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نم هتميق وأ .ةنس لك يف ًارانيد نيميلا لهأ ةيزج 8# هللا لوسر ذخاف .دارأ

 .بايثلا :يهو .يرفاعملا

 لك نع ًارانيد ةكم ىراصن نمو «ةليأ لهأ نم ذخأ هنأ يور كلذكو

 ذخأ ام ةياغ ام يردأ الو ؛ةوسك اهيف نارجن لهأ نم ةيزجلا ذخأو «"'”ناسنإ

 لهأ نم ةمذلا لهأ نمو نيملسملا نم ملعلا لهأ ضعب تعمس دقو .مهنم
 نم اهذخأو ءرانيد نم رثكأ دحاو لك نم ذخأ ام ةميق نأ ركذي «نارجن

 طق ًادحأ ملعأ ملو ,ذخأ ام ةياغ مك يردأ ال نيرحبلا سوح نمو «(رِدْيكأ)
 .رانيد نم لقأ دحأ نم ذخأ :هنأ ىكح

 رمع نع ؛ميكح يبأ نب ليعامسإ ينربخأ :لاق دمحم نب ميهاربإ انربخأ
 مكنم ناسنإ لك ىلع نأ نميلا لهأ ىلإ بتك لم ينلا نأ » ءزيزعلا دبع نبا
 .مهنم ةمذلا لهأ ىنعي ,ثيدحلا "” يرفاعملا نم هتميق وأ ةنس لك ًارانيد

 )١( 5و 477 /ص 4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 179 /ص «4 /ج ملا 47.
 لهأ ىراصن نمو .ةكم يف ينارصن نم ةيزجلا ذخأ يف دراولا فيعضلا ثيدحلا ىلإ ةراشإ (؟)

 .459و 118 /مقرب ء2550و؟09 /ص ١ /ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «ةليأ
 نم امهريغو مكاحلاو يئاسنلا هاورو ءنسح :هنع لاقو يذمرتلاو دواد وبأ هاور .فيعض ثيدحلا ()

 ءافش رظنا ءالنمرم قورسم نع لئاو يبأ نع ءشمعألا نع امهالوأ قيرطب صلختت قرط ةدع
 :ظفلب دنسملا يف درو دقو 2477 /مقرب 7617-108 /ص ا /ج ؛يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا
 .هانعم 4717 /مقرب هدعب ثيدحلا رظناو «« .. . يرفاعملا نم هتميق وأ ؛ةئس لك ًارانيد»
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 :" ةمذلا لهأ لاومأ ىلع حلصلا :(ًاضيأ) مألا

 ْمُهَو عدي نع ةّيزجْلآ اوُطَعُي ََْح ) :دك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلاعت هّللاو - ةزئاج ريغ ةيزجلا نوكت نأ «ةيآلا يف ًالوقعم ناكف ©« َتروُرْعَص

 ةالولا نم هدأ نم َدْخأ فيك الو هرثكأ الو هلقأ ملعي مل ام امأف ؛مولعم اهنأ

 .هدَح ىلع ةقوت

 :"' ةيزجلا لهأ نيب مكحلا :(اضيأ) مألا

 ْمُهَو دَي نَع ةّيزجلآ اوُطَعُي تَح ) :كي هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مكح مهيلع يرجي نأ - ملعأ هللاو - راعَّصلا ناكف «ةيآلا © َتروُرْغَص

 .ةيآلا « َتوُرْغَص ّمُهَو ) :َكو هللا لوق نم تفصو امل لاح يف مكحلا نم

 :"' نخؤت ال نمو ةيزجلا هنم دخؤت نميف فالخلا :(اضيأ) مألا

 ُثيَح َنيِكِرَشْمْلا اوُلُتقآَف ) :ىلاعت هللا لوق ريسفت يف ةرقفلا هذه ركذ قبس

 .كانه اهيلإ عجريلف « [ :ةبوتلا] « ٌمُهوُمُتدَجَو

 . 19/5 /ص 6 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 21994 /ص «4 /ج همألا قلل

 .0 ١4 /ص 4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 31١ /ص ء: /ج ألا (0)

 .087” /ص 20 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحن مألا رظناو 251١ /ص 24 /ج ألا قفوف]ز
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 )١( ةيزجلا ىلع حلصلا :(اضيأ) مألا

 انيلع يرجي الو - ةيزجلا :يأ - اهومكيطعن اولاق نإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دي نع ةّيْزجْلأ أوُطَعُي ََْح ) :لاق كب هللا نأل ؛مهنم اهلبقن نأ انمزلي مل .مكمكح

 مالسإلا مكح ولعي نأ ءراْغّصلا نأ يف ًافلاخت عمسأ ملف «ةيآلا « َوُرِغَص مُهَو

 رظنلا ىلعو نيعوطتم مهنم ذخان نأ انلو ءمهيلع يرجيو ءكرشلا مكح ىلع
 اوضرع ولو .مهاتف كرت انل نوكي امك ءمكحلا مهيلع رجي مل نإو .هلهأو مالسولل

 انلقف «ةيزجلا يف مهو نحن انفلتخاف .مكحلا مهيلع يرجيو .ةيزحلا انوطعي نأ انيلع

 انمزلي نأ - ملعأ ىلاعت هللاو - تيأر ءاذك الإ مكيطعن ال :اولاقو ءاذك الإ لبقن ال

 نمو ءروهقم ةكمب ينارصن نم هذخأ دق هيف يبنلا نأل ؛ًارانيد ًارانيد مهنم لبقن نأ

 ؛"'- ملعأ ىلاعت هللاو - هنم لقأ مهنم ذخأن نأ انمزلي لو .نوروهقم مهو نميلا ةمذ

 .هنم لقأ مهنم ذخأ ةمئألا نم ًادحأ الو كي هللا لوسر دجن مل انأل

 :") (ةمذلا لها ةيد) باب :(اضيأ) مألا

 ْمُهَو ربي نَع ةَيْزِجْلا أوُطْعُي َْمَح ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 عضوم يف هلوسر مكح مث هللا مكح يف رافكلا تدجوف (ةيآلا ©« توُرْغَص

0 

 هللا رمأب - مهلاومأ مهنم ذخؤتو ءاودبعث مهيلع رق ىتم : :ًافنص 0 -

 .كلذ ريغ مهنم لبقي ال ” هيو اهي هلل هرهطي ةقدص

 )١( /ص «5 /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2776 /ص ء؛ /ج مألا 5806.
 دلسم يف دراولا ثيدحلا ىلإ اهيف ةراشإلا درو دقف 4١6 /ص 7و" /مقرب شماهلا رظنا قفز

 .رمألا اذه يف يعفاشلا
 .1714١/ص 29 /ج «بلطملا دبع 5 /قيقحن مألا رظناو 7١ /ص جا مألا فرز

 .ًافنص مهتدجوف :هريدقت فوذحم لعفل ةيلوعفملا ىلع تبصنو ؛حاضيولل ينم انه ”و١ ميقرتلا قحا

 اهتبسانمو حاضيإلل انه اهتعضو ةبآلا لبق هللا همحر يعفاشلا هدروأ ام نيتضرتعملا نيب اه (5)

 .-ملعأ هللاو- قايسلل
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 ١- َوُرِغَص َمُهَوِرلَي نَع ) :ةيزجلا اوطعي نأ الإ مهب كلذ عنصُي :ًافنص «
 نم فنص وهف ؛مهمزل اذإ '''- ًاراْعَص رافكلا نم ذخؤي - ةيزجلا ءاطعإف «ةيآلا

 ًالوخ ناك وأ لاح يف نيملسملل ''” ًالّوَخ ناك نم نوكي نأ زوجي الف «ةيدوبعلا

 ًأؤفك هتالاح ضعب يف جالا دبعلاك نوكيف ةيزج يدؤي نأ الإ ءلاح لكب مهل

 :"* (ديصلا نم سانلا هكلم ام) باب :(اضيأ) مألا 2

 مهيلع همارحو ءهقلخ عيمجل ىلاعت هللا لالحف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع وهك «ينارصنلا ىلع نامرحم امهنمثو ريزنخلاو رمخلا يف وه كلذكو .دحاو

 لهأل لالح ريزنخلاو رمخلا نمث نإ :لوقت ال ملف :لئاق لاق نإف ءملسملا

 ال مهنأ دك هللا انملعأ دق :ليق ؟هب عيابتلاو هذاختا نم مهعنمت ال تنأو .باتكلا

 ْمُهَو ) :هلوق ىلإ هلوسرو هللا مرح ام نومرحي الو ءرخآلا مويلاب الو هب نونمؤي

 .ةيآلا ©« تروُرغص

 اهنأ :معزي نأ كبك هللا نع َلَقَع دحأل زوجي فيكف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نإف ؟هلوسرو هللا مرح ام نومرحي ال :مهنأ ىلاعت هللا انربخأ دقو ءلالح مهل

 نذأ بك هللا نآل ؛ هللاب كرشلا ىلعو «معن :تلق ؟اهيلع مهرقث تنأف :لئاق لاق

 نيد مهكرتو (رمخلا :يأ) اهبرش مهلالحتساو .هب كرشلا ىلع مهرقن نأ انل

 ال «ةمئاق مهيلع ىلاعت هللا ةجحو «هنيد لهأل ةوق «ةيزجلا مهنم ذخأن نأب قحلا

 اهتبسانمو حاضيإلل انه اهتعضو ةيآلا لبق هللا همحر يعفاشلا هدروأ امم نيضرتعملا نيب ام )١(

 .- ملعأ هللاو - قايسلل

 نم مهريغو ءاميإلاو ديبعلاو معنلا نم ىلاعت هللا كاطعأ امو ءماجّللا سأف لصا :َلَوَخلا (؟)
 ١1817 /ص ءطيحملا سوماق رظنا ءشماهلا

 .50و507 /ص 7” /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ١"211 /ص .7 /ج ءمألا ()
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 هللا مرح ام اومّرحيو .هلوسرو هللاب اونمؤي ىتح اهيف مهل رذع الو ءاهنم مهل جرح

 .هلوسرو

 نبا لئاسم ىلع ءالمإلا نم ءاليإلا) :باتكك نم فقولا :ينزملا رصتخم

 :''” (كلام لئاسم ىلع ءالمإلاو ؛مساقلا

 مكاح اذإ ءاليإلا نم همزلي اميف ملسملاك يمّذلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .دحاو دابعلا ىلع ىلاعت هللا مْكُحو ءانيلإ

 ئتح ) :هدنع كبك هللا ليوأت نأل ؛هب نيلوقلا هبشأ اذه :هللا همحر ىنزملا لاق

 .مالسإلا ماكحأ مهيلع يرجت نأ «ةيآلا (« تروُرْغَص ْمُهَو وَ نع َةَيْزِجْلآ أوُطْعُي

 :"” (نييمذلا ًدح  ءاج ام) باب :(اضيأ) ينزملا رصتخم
 اذإ - انيلإ اومكاحت اذإ مكاحلل :يأ - هل رايخ الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 « َتوُرْغَص َّمُهَو ) :ك هللا لوق نم تفصو امل هميقي نأ هيلعف هللا ٌدح يف هوؤاج

 .ةيآلا

 .ةيضاملا ةرقفلا يف قبس امك «هب هيلوق ىلوأ اذه :هّللا همحر ينزملا لاق

 3 ' دحاولا ربخ تيبثت تيبثت # ةجحلا :ةلاسرلا

 يف هين فوع نب نمحرلا دبع ربخ هدف رمع ليقف هللا هحر يمفاشلا لاق

 و1 - .ء اعل

 اوُتوأ تيزنأأ َنِم ) نآرقلا ولتي وهو - ةيزجلا :يأ - مهنم ذخأف ءسوجلا

 لاتقب نآرقلا أرقيو «ةيآلا « تروُرْغَص ّمُهَو دي نع ةّيَزِجْلا أوُطعُي ْقَح بتكحلا

 .١١7/ص «ينزملا رصتخم )١(
 .(دهعلا ضقن) باب اك /ص «رظناو كو 55١ /ص «ينزملا رصتخم قهز

 .اهدعب امو ١”1 /ص .؛46١١ /ةرقفلا ةلاسرلا (*)
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 نم هدنع مهو ءأئيش لِي ينلا نع مهيف فرعي ال وهو ءاوملسي ىتح نيرفاكلا
 .هعبئاف كي ينلا نع سوجلا يف نمحرلا دبع ربخ لبقف .باتكلا لهأ ريغ نيرفاكلا

 لهأ نيد ناد نميفو :ةيزجلا هنم نخؤت نميف فالخلا) باب :ثيدحلا فالتخا

 :''' (نآرقلا لوزن لبق باتكلا
 تيأرو .سوجلا نم ةيزجلا ذخأ كلي ينلا نإ :لوقأف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 حكنت الو .مهحئابذ لكؤت الو «ةيزجلا مهنم ذخؤت نأ يف اوفلتخي مل نيملسملا
 حكنتو «مهحئابذ لكؤت باتكلا لهأو .# ينلا نع اذه يورو .مهؤاسن

 .باتك لهأب اوسيل سوجملا نأ ىلع ليلد اذه ينو .مهؤاسن
 دنع روهشم باتك لهأب اوسيل سوجملا نإ :هل تلقف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :لاق ؟برعلاك باتك لهأب اوسيل نأ يف ةجح نم لهف .مهيديأ يف قاب ةماعلا

 .مهحئابذ لكؤت الو ,مهؤاسن حكنت ال نأ نم تفصو ام الإ «ال

 َىَح ) :هللا لوق نأ ىلع لد # ينلا نوكي نأ تركنأ فيكف :تلق

 نوكي نأو .ناقرفلا لوزن لبق باتكلا لهأ نيد ناد نم «ةيآلا 4 ةَيَرِجْلَآ أوُطَعُي

 بتكلا لهأ نود نم ليئارسإ ىنب ءاسنل لالحإ ؛باتكلا لهأ ءاسن لالحإ
 هللا رمأ امك «حئابذلاو ءاسنلا يف نيفلتخم «ةيزجلا يف نيوتسم نونوكيف .مهاوس

 رمأو «ةيآلا [197 :ةرقبلا] « ِهَلل نيل َنوُكَيَو ةئَتِف َنوُكَت ال َْح ) :نيكرشملا لاتقب
 ,ةيآلا ©« َتوُرْغَص ّمُهَو يي نَع ةّيْزِجْلا أوُطْعُي ْتَح ) :باتكلا لهأ لاتقب
 لاق وأ - :لاقف ٠ كرشلا ىلع لاتقلا يف مهنيب فلاخو ءكرشلا يف مهنيب ىؤسف
 ."' ملاع هركنأ ام اذه يف ام - هرضح نم ضعب

 .د /قيقحت مألا رظناو 00١١ /ص «ينزملا رصتخم رظناو . 97و45/ص .ثيدحلا فالتخا )١(
 .١17/صا ٠١ /ج «بلطملا دبع

 هركني ام اذه يف ام) :طبضألا لعلو ؛ثيدحلا باتكو .رصتخملا يف ةرابعلا هذه تدرو اذكه (؟)

 .- ملعأ هللاو - (ملاع

 را



 تل

 ٌحيِسَمْلا ىَرَصْعْلآِت َلاَقَو هلآ ُن :آ طءزغ دولا ت ِتلاَقَو ٠) 6 هللا ل

 أوُرْفَك َنيِذَلا لَوَف َنوُعِهَضُي ْمِهِهوْفأب م ُهْلَوَق ة َكَلِلَذ 7

 00 ,ةيوتلا ( تروكقؤُي ء از هللا حَهَلسَف لبق نِم

 . ص 0 رو .ء_ ب دك 35 0 رار دس ور

 هلل برود نِّم اًباَبرأ َمُهَكَبْهُرَو َمُهَراَبَحَأ اود ) : 36 هللا لاق

 لإ لإ هل اًدِج و اهل اوُدبَعَيِل الإ اَوُرمَأآَمَو َميَرَم ح رب َحيِسَمْلأَو

 "10 ةيوتلا ( بروك رقي د اَمَع رهتدحتس

 "7 ةمدقملا :ةلاسرلا

 :نافنص سانلاو - هَلَق ينلل :يأ - هثعب : هللا همحر يعفاشلا لاق

 ًابذك اولعتفاف «هللاب اورفكو .هماكحأ نم اولّدب ءباتك لهأ :امهدحأ

 هيبنل ىلاعتو كرابت ركذف .مهيلإ لزنأ يذلا هللا قحب هوطلخف ءمهتنسلأب ءوغاص

 لرب ْحيِسْمْلا ىَرَصتْلا ِتَلاَقَو هلأ نبأ ٌريِزَع ُدوُهَيْلا ِتْلاَقَو ) :مهرفك نم

 اَمَع ) :هلوق ىلإ ( أوُرَفَك َنيِذأ َلْوَق توُدِهَصُي ٌموِهوفَأي رُهْلَوَف كلو هَل
 .(” ناتيآلا 6 َوُكرْمُي

 .ةلماك انه تدرو ةيآلا )١(

 .ةلماك انه تدرو ةيآلا (؟)

 .ةو 23/ص 7١و 9-١١ /تارقفلا ةلاسرلا (*)

 «نارمع لآ ةروس نم ا/4//ةيآلاو «ةرقبلا ةروس نم ا /ةيآلا ريسفت يف كلذ ةلمكت رظنا (5)

 راشأ ةلاسرلا ققحم نأل انه ةلماك ١ /ةيآلا ركذن ملو .ءاسنلا ةروس نم 07و 0٠ /نيتيآلاو

 .(شماهلا) ؟ /ص ةلاسرلا رظنا ءاذكه هانتبثأ امك لصألا يف تدرو اهنأ ىلإ
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 م ا 5 نسال دحض مر ودص -_ --_ 75 م 1

 ءهرهظيل قحلا ِنيِدَو ئَدِهْلاِب ءُهَلوُسَر َلَسَرأ ىِذلاَّوه ) : كه هللا لاق

 يي ودصر | ىَ - و ساص تر

 1١ج ةيوتلا (« تروُكِرَشُْمْلا َه رك َرَلَو هلك نيد َلَع

 0 ةيزجلا باتك :مألا

 ّوه ) :َكك لاقف نايدألا ىلع هنيد رهظأ نأ ىضقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةرك ْوَلَو دلك ِنيِدلا لع ءٌَرِهظُمِل ْيَحْلأ ِنِدَو ئَدُهلاَب .ُهَلوُسَر ٌلَسْرَأ ذل
 .ةيآلا (« توُكرَشْمْلا

 ."”' عضوملا اذه ريغ يف هلك نيدلا ىلع هرهظي فيك نايب انفصو دقو

 :*” نايدألا ىلع © يبنلا نيدراهظإ ذ :(اضيأ) مألا

 ,هلوُسَر َلَسْرَأ فكنا َوه ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا (« توُكرْشُمْلا رك ْوَلَو هلك يدل َلَع ههَرهظُمِلْقَحْلآ ِنيِدَو ىَدُمْلاِب

 ه5 ةريره يبأ نع «بيسملا نب ديعس نع .يرهزلا نع «ةئييع نبا انربخأ
 الف رصيق كله اذإو ءهدعب ىرسك الف ىرسك كله اذإ» :لاق 8 هللا لوسر نأ

 .ثيدحلا 7*2« هللا ليبس يف امهزونك نقفنتل هديب يسفن يذلاو «هدعب رصيق

 .ةلماك انه تدرو ةيآلا )١(

 .757 /ص «ه /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .159 //ص .4 /ج ءمألا (؟)

 دبع .د /قيقحت مآلا رظناو 20117١ /ص :4 /ج .مألا نم ةيلاتلا ةرقفلا يف هيلإ راشملا نايبلا درو 6(

 .1-599" 910 /ص 6 /ج «؛بلطملا

 /ص .؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «؟7/ص «ينزملا رصتخم رظناو ء١17/ص «؟ /ج «مألا (:)

 .60و ؛ةوا/

 يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص نسح :هنع يذمرتلا لاقو .حيحص ثيدحلا (5)

 .557 /مقرب «404و 10" /ص 7 /ج
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 لاقف .هقّرم 5 هللا لوسر باتكب ىرسك ينأ امل :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ثيدحلا '" هكلم قزمي» :كلي هللا لوسر

 يف هعضوو لم ينلا باتك مركأ رصيق نأ انظفحو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ثيدحلا '"'( هكلم تبغي » :2 ينلا لاقف .كسم

 .ماشلاو سراف حتف سانلا لف هللا لوسر دعوو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ءاهضعب حتفف هَ هللا لوسر لوقل ؛اهحتف نم ةقث ىلع ماشلا ه# ركب وبأ ىزغأف

 .سرافو قارعلا حتفو ه# رمع نامز يف اهحتف متو

 8 هلوسر هب ثعب يذلا هنيد كك هللا رهظأ دقف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .لطاب نايدألا نم هفلاخ امو .قحلا هنأ هعمس نم لكل نابأ نأب ؛نايدألا ىلع

 .نييمألا نيدو ١- باتكلا لهأ نيد ١- :نائيد كرشلا عامج نأب هرهظأو

 نم لتقو ءًأهركو ًاعوط مالسإلاب اوناد ىتح نييمألا 8 هللا لوسر رهقف
 ةيزجلا مهضعب ىطعأو «مالسإلاب مهضعب ناد ىتح ىبسو باتكلا لهأ

 .هلك نيدلا روهظ اذهو ف همكح مهيلع ىرجو «نيرغاص

 ال ىتح نايدألا ىلع هنيد بو هللا نرهْظُيل لاقي دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ."' ىلاعتو كرابت هللا ءاش ىتم كلذو هب الإ َكك هلل نادي

 ىف ابوُقِفنُي اَلَو ةْضِفْلآَو بهذا تروُرثكَي تريِذَلاَو ) : 36 هللا لاق

 ا :ةيوتلا] « ميلأ ب اَّذَعِب مهرب هللا ليبس
 رك و 3 00 7

 .8 /مقرب قباسلا عجرملا )0(

 .0 /مقرب قباسلا عجرملا (0)

 .١7١/ص .؟7 /ج .مألا يف قيشلا ثحبلا اذه ةمتت رظنا (9)

 .ةلماك انه تدرو ةيآلا (4)

 قو



 ريا سو ره ع سا ل ساس ص سا *## عرس 7

 َمُهِهاَبِح اب, ككّوكُتَف َمْثَهَج رات يف اَهِيَلَع ىمح موي ) : ىلاعت لاقو
 دع

 مب عيبا و ف ىف 2 عل م جل م ولم اس ا4< عارف مارى عقر

 0 :ةبوتلا1 تب وريكَت

 :') (ةاكزلا) باتك :مألا

 َبَهّذلا توُرتكي تريذلاو ) : هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىف اَهَيَلَع ىَمْحْن َمْوَي © ٍريِلَأ باَّذَعِب مهَرِشَب هلآ ٍليِبَس ىف ابوُقِفنُي اَلَو َةضِفْلأَو

 زكيفنأل ْمُثَك اَم اد َمُهْروُهْطَو مجوُنجَو مههاَبح اهب كوك َمْئَهَج را
 َنوُلَخَبَي َنيِذلا َّنَبَسَحح الو ) :هركذ زع لاقو «ناتيآلا « تروُريكت تنك اَم أوقوُذَف

 هدي أوُليَع ام َنوَُوَطُيَس ْمُحل دك وه َلَب مه اريح وه ِلْضَف ني ُهّآ مُهَناَد آَم
 .ةيآلا "' 18١[ :نارمع لآ] ( ِةَمّيَقْلآ َمْوَي

 هنأل ؛ةاكزلا ضرف '*”نيتيآلا نيتاه يف كبك هللا نابأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةاكزلا ةضفلاو بهذلا يف نأ نابأو ءبجوأ ام عنم ىلع بقاع امنإ

 .ةلماك انه تدرو ةيآلا )١(

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو .١١٠/ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2” /ص 2” /ج «مألا (؟)
 . 5 /ص . 7” /ج .بلطملا

 هالو 7 /ةحفصلا يف نيعضومب مألا يف تدرو دقو ءانه درو امب قلعتم اهلف اهريسفت رظنا (؟)

 .(نبسحي الو) نوقابلا أرقو «ةزمح ةءارق يهو (نيسحت الو) ءاتلاب

 لمكم امهنف لكو دحاو امهعوضوم ةبوتلا ةروس نم 05و 84 /ةيآلا نأ رابتعا ىلع :يأ (4)

 .ىرخألل
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 :ينعي ( هلأ ٍلِمِيَس ىف ابوُقِفنُي اَلَو ) :َكك هللا لوق :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .اهريغو ةاكزلا نم ضرف يذلا هليبس يف - ملعأ ىلاعت هّللاو -

 لح اذإو ءهزارحإ نم برضف لاملا نفد امأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ال مث «كلذ ىلع لدي امب ةنسلا تءاج دقو .هريغو نفدلاب لح ءيشب هزارحإ

 .""7 راثآلا مث ءًافلاخت هيف ملعأ

 نبا نع عفان نع «نالجع نبا نع «نايفس انريخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 ناك نإو ءزنكب سيلف هتاكز "يدوي لام لك» :لاق امهنع هللا يضر رمع

 .ثيدحلا ”"« ًافوفدم نكي مل نإو ءزنك وهف هتاكز يّدْؤُي ال لام لكو ءًانوفدم

 :') (ةقدصلا لولغ) باب :(اضيأ) مألا

 ترورثكي َتريِذَّلاَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « تروريكت تدك ام ) :هلوق ىلإ « َةَضِفَلآَو َبَهَذلَآ
 .ةقدصلا نم ضرف ام :- ملعأ هللاو - هللا ليبسو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هب تءاج راثآلا مث :يأ )0(

 لوهجملل ءانبلاو ءاتلاب دئسملا يف تدرو دقو «لعافلا رامضإ ىلع .هتاكز هبحاص يدؤي :يأ (؟)

 .يلاتلا شماحلا رظنا .هتاكز ىدؤت

 نكل «عفان ثيدح يف نالجع نبا بارطضال فيعض هدانسإو ءرمع نبا ىلع فوقوم ثيدحلا (9)

 :لاقف زنكلا نع لأسي وهو رمع نبا نع رانيد نبا نع كلام ثيدح درو دقو .حيحص هانعم
 هدانسإو ءرمع نبا ىلع كلذك فوقوم ثيدحلا اذهو «« ةاكزلا هنم يدؤت ال يذلا لاملا وه )

 .517و511 /مقرب 24٠7 /ص 2١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا حيحص
 ١55. /ص ا /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .57/ص .؟ /ج «مألا (5)

 لدم



 .دشار يبأ نب عماج :لاق ةنييع نب نايفس انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 :لوقي 4 دوعسم نب هللا دبع نع ربخي «لئاو ابأ اعمس .نيعأ نب كلملا دبعو

 موي هل لعج الإ هلام ةاكز يّدؤي ال لجر نم ام» :لوقي هللا لوسر تعمس

 ا تملا ""'« هقنع يف هقّوطي ىتح هعبتي وهو «هنم ٌرفي ؛عرقأ عاجش ةمايقلا

 .ةيآلا « ٍةَسّيقلآ ْمْوَي مب أوُلِد ام َنوُقوَطُيَس ) :انيلع أرق

 (7 ( يَ َرَشَع اَنْنَآ أهلَ َدنِع روبشلا َةَدِع نإ ) كو هللا لاق

 :"” (عويبلاو فلّسلا ف لاجآلا ) باب :مألا

 هثدحي لعف ىلإ لجألا نوكي نأ زوجي الف ,مولعم ريغ اذه نأل ؛ دساف عيبلاف

 ةرمث ىلإ الو .ثدحت ىتلا ةلعلل .هنورخؤيو ريسلا نولجعي دق مهنأل ؛ نويمدآلا

 ّنِإ ) :لاقف ًاملع هللا اهلعج يتلا روهشلا يف فلتخي هنأل ؛ اهدادجو ةرجشلا

 دقو ءفيرخلا دعب دادجلا نوكي امنإف «ةيآلا © اج رب َرَضَع اَْدَ هللا َدمِع روهشلا َةَّدِع

 مث ارهش ماع يف عقي ءانل هللا تقو ىتلا انروهش يف ًافلتم عقي فيرخلا تكردأ

 د انبر انل تقو ىتلا انروهش فلاخي اميف تقولا نوكي الف .هدعب رهش يف دوعي

 /ص «١2/ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .هجيرخت قبس دقو .حيحص ثيدحلا )١(

 .١51و١51 /مقرب «١4الو 5

 َقَلَح َمْوَي هلأ بح ىف اَربَم َرَكَع اَنْنآ هلأ َدنِع روبشلا َةَّدِع ّنِإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 أوُلِجَقَو مكس نيف أوُملظَت الق ”هيقلأ ندا كلِلَذ مرح ُةَعبرأ آم حضرألاو ٍتوّمسل

 85 :ةبوتلا] © َنيَقكُملآ َعَم هلل نأ اَوُمَلْعَأَو ناك َمُكَنوُلَِفُي امك هلك تريجرْفُمْل

 .114و 1917 /ص «4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .4ا/ /ص "/ج ءمألا ()
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 ام ؛هريخأت الو هميدقت يف دابعلل لمع ال ام ىلإ نوكي الو .نويمدآلا هثدحي امب الو

 .اتقو َكََك هللا لعج

 "7 (ملعلا) باب :ةلاسرلا

 يف داهجلا هّلا ضرف :- رواحملل :يأ - هل تلقف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اوُلِتَقَو ) :ىلاعت هللا لاق :اهنم تايآلا نم ددع يف - هيبن ناسل ىلعو «هباتك

 .ةيآلا © َنيقكُمْلا َعَم هللا َّنأ اَوُمَلَعآَو ةفاك ْمُكَدوُلِتَفُي امك ٌهْفَك تريكصرتُمْل

 للا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :ه# ةريره يبأ ثيدح ركذ مث

 "' « هلا ىلع مهباسحو ءاهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع اهولاق اذإف

 .ثيدحلا

 :"' مايصلا ف - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 ةلِهألاب ال «مايألاب روهشلا دعت ءمجاعألا تناكو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 :ىلاعت هللا نابأف .فلتخي - ةّلِهألاب روهشلا تدع اذإ - باسحلا نأ ىلإ بهذتو

 روبشلا َةَّدِع َّنِإ ) :لاقف .روهشلا ركذو .جحلاو سانلل تيقاوملا :يه ةلهألا نأ

 ذإ ,ةلهألاب روهشلا نأ ىلع لدف .ةيآلا 6 هلأ ب تك ىف ارب َرَّشَع اَْنَآ هلأ َدنِع

 .ةلهألا ريغب ددعلا نم مجاعألا هيلإ تبهذ ام ال تيقاوملا اهلعج

 باتك ققحم نم فيطل قيلعت دجويو 2357و١75/ص 91لالو91/4و9ا/ا" /تارقفلا ةلاسرلا )١(

 يف ةديدج ثاحبأ ءدب بابلا اذهو» :هصن ام ”07/ص بابلا ناونع شماه يف ةلاسرلا

 يتلا يهو «نيدلا يف هقفلا لوصأو ؛ثيدحلا لوصأو «ملعلا لوصأ :ةقيقحلا يف يهو ؛باتكلا

 .7"١/ص ١" /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ««يعفاشلا الإ ةوقلا هذه لثمب اهبتكي ال

 .هجيرخت قبس دقو حيحص ثيدحلا قفز

 .5١1و ٠١5 /ص .١/ج ءنآرقلا ماكحأ (”)
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 عست :رهشلا نأ نيبو ه5 هللا لزنأ ام ىلع .كلذ ف هللا لوسر نيب مث
 نأ :نوملعي نونوكي دق هنأ كلذو «نيرشعو اعست نوكي دق رهشلا نأ :ىنعي ءنورشعو
 .ةلهألل كلذ نأ .مهملعأو نيرشعو ًاعست نوكي دق هنأ مهملعأف «نيثالث نوكي رهشلا

 :! ىضم ام ىوس ةقرفتم تايآ#- يعفاشلا - هنعرثؤي ام :(اضيأ) نآرقلا ماكحأ

 - ةئئيهك رادتسا دق نامزلا نإ :8 هللا لوسر لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 تايلاوتم ثالث :مرح عبرأ اهنم ءأرهش رشع انثا :ةنسلا - ضرألاو تاوامسلا هللا قلخ
 .نابعشو ىدامج نيب يذلا ءرضم رهش :بجرو «(مّرحمو .ةجحلا وذ «ةدعقلا وذ)

 :"” (داهجلا هيلع بجي ال نميف) لصف :(اضيأ) نآرقلا ماكحأ
 مث ؛ك# هيبن ناسل ىلعو هباتك يف داهجلا هللا ضرف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 َمُكَنوُلِتَفُي امك َهَفك تريكرْمُمْل اوُنِتَقَو ) :لاقف .داهجلا نم ريفنلا دكأ
 ركل

 اولوقي ىتح سانلا لتاقأ لازأ ال : :ةريره يبأ ثيدح ركذ مث «ةيآلا 4« ةفاح

 .ثيدحلا "”« ...هللا الإ هلإ ال

 (9 ( رفكلا ىفةَداَيِز ٌءَىِيَكلَآ اَمْنِإ ) : كو هللا لاق

 0 ىضم ام ىوس ؛ةقرفتم تايآ 4 - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 ريسفت يف يقهيبلا مامإلا اهركذ ةرقفلا هذه نأ ظحاليو .195/ص «؟ /ج .نآرقلا ماكحأ )١(
 .- ملعأ هللاو - ةيآلا هذهب قصلأ انه اهعضوم انيأر دقو ءاهدعب يتأت ىتلا ةيآلا

 ."1و”” ٠ /ص .؟ /ج «نآرقلا ماكحأ (؟)
 .هجيرخت قبس حيحص ثيدحلا (9)

 و ام تددأ هيل ٍرفُكلا ىف ةدايز يآ امن ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (:4)

 ل ُهَنآَو رِهِطَمْعَأ ُءَوُس رُهَل جرير هلل َميَح ام أوحي ُهَأ َمَرَح ام َةَِّع أوُكطاَوُمَل اًماَع مَُنوُمَرْحعَو

 .[اا/ :ةبوتلا] ( ترك َمْرَقْلا ىدَهَي
 .191وا196 /ص .؟ /ج «نآرقلا ماكحأ 2(
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 هل لاقي نكلو ؛رفص :مّرحُملل لاقي نأ هركأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 .مرحلا
 اوناك ةيلهاجلا لهأ نأ لبق نم ؛رفص :مرحملل لاقي نأ تهرك امنإو

 رهشلا يف ًاماع نوجحيف ؛نوؤسنيو ءرفصو مرحملل ءنارفَص نولوقيف «نودعي

 لزناف «هريغ يف هانبصأ «ماع يف مرحملا عضوم انأطخأ نإ نولوقيو «هريغ يف ًاماعو
 .ةيآلا ( رفُكلآ ىف ُةَداّيِز ءَىِنلَآ اَمْنِإ ) :كْك هللا

 - هلوسرو هللا نايب دعب يأ - ءاسنُي رهش الف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 . مّرَحملا :كيك هللا لوسر هاّمسو

 '” (ٌديِدَق ) :ىلإ (َمثَ هلا لبَس ىف أوُرِفنأ كل لبق اَذِإ كَل ام ) : كك هللا لاق

 : "7 داهجلا ضرف لصأ :مألا

 معنأ ؛هترجه نم ةدم # هللا لوسرل تضم املو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نكت مل ددغلاب ةوق هللا نوع عم اهب مهل تثدح هعابتاب ةعامج ىلع اهيف ىلاعت هلل
 ةدع ركذ مث - ًاضرف ال ةحابإ ناك ذإ دعب داهجلا مهيلع ىلاعت هللا ضرفف ءاهلبق

 :ىلإ « َرْثلَقاَنآ هللا ٍليِبَس ىف أوُرفنأ كل لبق اّذِإ ركل ام ) :َك لاقو :- اهنم تايآ

 .ناتيآلا 6 ٌديِدَق )

 هللا ٍليِبَس ىف أوُرِفنأ ركل َليِق اَذإ كَل اَم أوَُماَد لأ اًهّيتَي ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا )١(

 الإ ةَرحآلا ىف اينّدلأ ةؤَيحْلآ ُمدَعَم اَمَق 'ةَرجآلا حو اَينُدلآ ةؤّيَحْلاب مُتيِضَرَأ "ضرألا ىلإ ران

 لك ع همومي هوُرصَ الو مربع اًمَْق لبسي اميل ائاَذَع ْحُكِتْذَحُي اورهمت الإ © ليَ
 .[م9-9م :ةبوتلا] © ٌريِدَق ءةش

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 14 /ص ء7 /ج نآرقلا ماكحأ رظناو 15١ /ص 4/ج ألا (5)
 .5517و 5 /ص 5 /ج .بلطملا
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 ," فوصوملا ريغ ءيشلاب رارقإلا :(اضيأ) مألا

 يف وأ ءيدنع وأ ؛لام ىلع نالفل :لجرلا لاق اذإو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 لكف ءًاميظع أميظع وأ ءأدج ًاميظع لاق وأ ءًاميظع الام تكلهتسا دق وأ «يدي

 مهرد نم لقأ وأ ءًامهرد وأ ءأرانيد تدرأ :لاق نإف «دارأ ام لأسيو ءءاوس اذه

 لاق نإ كلذكو «هنيمي عم هلوق لوقلاف ؛هريغ وأ ضَرَع لام مسا هيلع عقي امم

 ايندلا يف ام عيمج نأ لبق نم ءًريغص ًاريغص وأ ءًأدج ًاريغص وأ .أريغص ألام

 ىف اًيَّْدلَأ ةؤَيَحْلأ ُمدَتَم اَمَق ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق ءليلق هيلع عقي اهعاتم نم

 .ةيآلا © ٌليلق الإ ٍةَرْجأل

 7 9 داهجلا ضرف لضفت فيك :(اضيأ) مألا

 ياما دعا هوا م
 .ةيآلا 6 ًالاَقْيَو افافخ أورِفنأ )

 أعم اومثأ أعم اوُفّلخت ول نأ «- ىلاعت هللا - نابأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللاو - ىنعي «ةيآلا © اَميِلَأ اباَذَع ّمُكَبَذَعُي اوُرهمَت الإ ) :دك هلوقب .فلختلاب

 ام ىلع داهجلا ضْرفف :لاق مكُتبذع مكلك ريفنلا متكرت نإ الإ :- ملعأ ىلاعت

 اوفلخت اذإ أعم نومثأيو «هيف ةيافكلاب مئاقلا مثأملا نم نيفلختملا جرخي ًاتفصو
 .ًاعم

 مألا رظناو «ءايبنألا ةروس نم 51/ ةيآلا ريسفت يف اذهل ةلمكت رظناو 2777 /ص ء"/ج «مألا )١(

 .458/ص غ4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت

 .7586و 7814 /ص 6 /ج .بلطملا دبع .د /قيفحت مألا رظناو .23517//ص «4/ج ألا قف

1 



 :''' (ملعلا) باب :ةلاسرلا

 يف أوُرفنَأ ركل َليِق اّذِإ ركل ام ) :هؤانث لج هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ناتيآلا ( ريدَق ) :ىلإ (« ضَرألا ىلإ ْرُشَقاَنِهآ ٍليِبَس

 ريفنلاو هلك داهجلا نوكي نأ :"”تايآلا تلمتحاف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 تناك امك .هنع فلختلا مهنم ًادحأ عسي ال .هل قيطم لك ىلع .هنم ةصاخ

 يدؤي نأ نم ءاهنم ضرف هيلع بجو دحأ جرخي ملف «ةاكزلاو جحلاو تاولصلا
 .هريغل بتكي ال اذه يف دحأ لمع نأل ؛هسفن نع ضرفلا هريغ

 نأ كلذو ءتاولصلا ضرف ىنعم ريغ اهضرف ىنعم نوكي نأ :تلمتحاو

 دِهوُج ْنَم داهج يف ةيافكلاب ماق نم نوكيف «ةيافكلا دصق اهيف ضرفلاب َدصُق نوكي
 .مثألا نم فّلخت نم ًاجرخُمو ؛لضفلا ةلفانو ؛ضرفلا ةيدات ًاكرْذُم نيكرشملا نم

 ةيافكلا دصق هب ًادوصقم هيف ضرفلا ناك ام لك اذكهو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .مثأملا نم هنع فلخت نم جرخ ؛ةيافكلا هيف نم نيملسملا نم هب ماق اذإف .بوني اميف

 ال لب «مثأملا نم هيف قيطم مهنم دحاو جرخي ال نأ تْفِخ ًاعم هوُعّيِض ولو

 .ةيآلا « اًميِلَأ اباَذَع ّمُكَبْدَعُي اوُرِفمَت الإ ) :هلوقل -- هللا ءاش نإ - كشأ

 ال ةفاك ريفنلا نع مهفلخت نأ :اهيلع ةلالدلا :تلق ؟اهانعم امف :لاق

 مثأملا نم فلخت نم جرخي - ةيافك هريفن يف تناك اذإ - مهضعب ريفنو ,مهعسي

 .(ريفنلا) مسا مهيلع عقو مهضعب رفن اذإ هنأآل ؛- هللا ءاش نإ -

 /ص 49٠-"4917. /تارقفلاو ,"519و ”"57/ص ء.ةه١4و 0١98و 998 /تارقفلا ةلاسرلا )١(

 77١ /ص «ينزملا رصتخم رظناو 2377وا"١ /ص «"؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو "50و 5

 .(ةلاسرلاو ةيزجلا باتك نم ريفنلا) باب
 .انه نيتدراولا نيتيآلا نيتاه عم داهجلا ةيضرف يف ةدراولا تايآلا ىلإ ةراشإ (؟)
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 0 ( ةكِسفنُأَو َمُكِلَوْمُأب اوُدِهَجَو ًالاَقث :و افاق أورِفنأ ): َكَبَ هللا لاق

 9 ( َكوُعَبْتْأَل ادِصاَق اَرَقَسَو اي يرق اضَررَع َناكَوَل ) : كو لاقو

 "' داهجلا ضرف لصأ :مألا

 أوُدِهنَجَو ًالاَقْثَو و افاَقِح أورفنأ ) :ىلاعت هللا لاقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ناك نم نع هللا لوسر نع اوفّلخت ًاموق ركذ مث «ةيآلا « َمُكِسْفنَأَو مُكِلَوْمَأ ب

 يف ناباف « َكوُعَبتأَل اًدِصاَق اَرَقَسَو اًبيِرَق اًضَررَع َناك َوَل ) :لاقف ؛مالسإلا رهظي
 .ناكم ريغ يف كلذ هتنابإ دعب ءدعبو برق اميف داهجلا مهيلع نأ ةيآلا هذه

 ؛ داهجلا هيلع بجي ال نم :(اضيأ) مألا

 ىلعو .هباتك يف لد داهجلا ىلاعت هللا ضرف املف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 رح الو «غلاب ىثنأ وأ كولمم ىلع داهجلا ىلإ جورخلا ضرفي مل هنأ 28 هيبن ناسل

 'َكأ ٍليِبَس ىف ْمُكِشأَو َمُكِلوْمَأِب اوُدِهََجَو ًالاَقثَو اًناَقِح اوُرِفنَأ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 .[4 :ةبوتلا] « تروُمَلعَت رْثنُك نإ ْمُكَّلٌريَح َمُكِلَّد

 ْمِهَلَع ْتَدْعَب ْنكدَلَو َكوُعيتَأَل (َدِصاَق (َرَفَسَو اًبيرَق اًضَرَع َناك ْوَل ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 « َنوُبِدَكَل َمُجإ ُمَلحَي ُهللَو حبسْفنَأ َنوُكلُج ْمُكَعَم انَجَرَخ انعطَتْسَ ول هلي توُفِلَحَيَسَو "ُهّقْسل

 .[45؟ ةبوتلا]

 5 / قيقحت مألا رظناو 3 و ١9 /ص 7 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو نلكا /ص 314 /ج ألا 2

 .7717//ص .6 /ج «بلطملا دبع

 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 25594 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 0357 /ص 24 /ج آلا ق2

 .774و "57 /ص 4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ١

 هش



 عيبرلا أرقو «ةيآلا © اوُدِهَجَو ًالاَقثَو اًفاَِح أوُرِقنأ ) :كك هللا لوقل «غلبي م

 .لام كولمملل نكي ملو «لاملا نم ةنؤم داهجلل

 : "7 9داهجلا ضرف لضفت فيك :(ًاضيأ) مألا

 :ريفنلاب انرمأ نيح ريفنلا يف هلوق يف كبك هللا نابأو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ( اًميِلأ اَباَذَع ّمُكَتْدَعُي اوُرِفَمَت الإ ) :كك لاقو «ةيآلا « ًالاَْثَو افاَقِخ أوُرِفنأ )

 .ةيآلا [4 :ةبوتلا]

 هنع فلخت الإ اهتملع ةازغ كلي هللا لوسر ُرغي لو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 جرخيل» :مورلل عمجلل هزهجت يفو ,كوبت ةوزغ يف لاقو 0-5 هتاوزغ نم هريغو

 .ثيدحلا '''« هلامو هلهأ يف ,يزاغلا يقابلا فلخيف ءلجر نيلجر لك نم

 اهنع فلخت ءايارسو ًاشويج #8 هللا لوسر ثعبو :هّللأ همحر يعفاشلا لاق

 .تركذ ام ىلع داهجلا ىلع ني هصرح عم هسفنب

 ةيآلا ريسفتو 2757 /ص ١298و 94٠١ /تارقفلا ةلاسرلا رظناو .157/ص «4/ج آلا )١(

 مألا رظناو 27و”١/ص «؟ /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو «ةبوتلا ةروس نم 8 /ةقباسلا

 .780وا*814 /ص 6 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت

 يف هجرخأو «لوألا هقشب 1١0؟ /ص «5/ج .راثآلاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلا هجرخأ ثيدحلا (؟)

 (178/مقر 7/2 /باب ةرامإلا) ملسم دنع ثيدحلا فارطاو 1١٠. /ص 3 /ج .كلذك ننسلا

 3 «يرذنملل /بيهرتلاو بيغرتلا رظناو 2551١ /مقرب نئنسلا 5 دواد وبأ هاورو

 ١060. /ص
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 هللا رك نكيلَو ٌةَدُع هَل أوُدَع ٍ َجوُرْخْل اوُداَرَأَولَو ٠١ ْكِكَع هللا لاق

 :هلوق ىلإ [ 45 :ةيبوتلا ] 0”( َنيِدِحَفْلأ َعَم أوُدعَقأ َليِقَو َمُهَطَتَتَف َمهئاَعيْنَأ

 "” ( وحرق مُهَوْأوُلوَتَيَو )

 "'لاحب هب وزغي نأ مامإلل سيل نم :مألا

 اهدهشف «كوبت ةوزغ - #8 هللا لوسر :يأ - ازغ مث :هللا همحر يعفاشلا لاق

 فلختو .مهرش مك هللا هاقوف ؛ هولتقيل ةبقعلا ةليل هب اورفن مهنم .موق هعم

 مو - اهنع اهنع هفرصنم وأ كوبت ةازغ يف َكَِك هللا لزنأ مث هترضحب نميف مهنم نورخآ

 ٌةَدَع ده أوُدَعْدَل َجوُرْخْلا أوُداَرأ َوَلَو 7 :لاقف .مهرابخأ نم - لاتق كوبت يف نكي

 .ةيآلا (« َتريِدِجَقْلا ْعَم أوُدَعَفأ َليِقَو ات عئاَحبْنأ هَل هللا هرك نكِدَلَو

 ليذختلاو ءفاجرإلاو .ءبذكلاب هعم نم اونتفي نأ مهءاغتباو ءمهل نيعاّمسلا

 هذه ىلع اوناك اذإ مهطبثف مهئاعبنا هرك - ىلاعتو هناحبس - هنأ هربخأف ءمهل

 .ةلماك انه تدرو ةيآلا )١(

 مُكتنوُغَتَي ْمُكَدَلِح اوُعَضْوَأَو ًالاَبح الإ َمُكوُداَر اًمركيِف أوُجَرَح ْوَل ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك تايآلا (0)

 روُمأْلا كلل اوُبلَقَوُلبَق ني ةتتفل اًوعَبَأ ٍدَقَل © َنيِملْظلَاب مَع ُهَنَآَو مه َنوُْمَس رُكيِفَو ةَتِفْل

 ٍةََتفْلأ ىف الأ يفت الو ىلإ ند ُلوقَي نم مُهنِمَو © توُهِرَكح مهول رنأَرهَطَو حل : َءآَج ْتَح

 ٌةَبيِصُم كلَبِصُت نإَو هوست ةكَسَح كلتِصُت نإ © تيرِدَك لاب ةطيِحْمَل ْمْكَهَج ٌتدإو وطقس

 تايآلا يف ةدايز هذهو 47-0100 :ةبوتلا] ©« توُحرَق مهو اوُلوعَيو ُلبَق ني ارم آَنْدَحَأ َدَق أوُلوُقَي

 .هالعأ 47 /ةيآلا عم اهانتبثأ اذل ءا/7 /ص ١ /ج ءنآرقلا ماكحأ يف تدرو 1417-50 /نم

 .د /قيقحت مألا رظناو 2338و 77 /ص ١ /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو .177/ص ء؛/ج ءمألا ()

 .880والا/94 /ص 0 /ج «بلطملا دبع
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 نأ نم هب اوفرع امب فرع نم عنمي نأ رمأ كنك هللا نأ ىلع لد ام اهيف ناك «ةينلا

 .مهيلع ررض هنأل ؛نيملسملا عم وزغي

 دال د و هم هرم راكم م اوص هر س و” يف سار 2 ل

 ةَقَلَوُمْلاَو اَهَلَع َنِِسعْلَو ٍنكَسَمْلَو ءآَرَعفلِلُتَقَدَّصلأاَمَّنِإ ) : كك هللا لاق
- 

 م

 '"' ( ٍليبَسلآ نول لبس فو َنمِرَعْلاَو ب اَقَرلأ فو مجول
 :"' (تاقدصلا مُسق) باتك :مألا

 اَرَْفلِل ْتَقَدّصلآ اَمّنِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ٍليِبَس فق َنيِمِرَمْلاَو باَقَرلأ ىو ْمهوُلُ ٍةَفْلوُمْلاَو اَميَلَع َنِلَِعْلآَو ٍنيكَسَمْلأَو
 :لاقف اهدكأ مث .هباتك يف تاقدصلا ضرف هللا مكحأف «ةيآلا « ٍليِبّسلَآ ٍنبآَو هَل

 .ةيآلا « ِهللأ م ٌةَضِيرَف )
 كك هللا اهمسق ام ريغ ىلع اهمّسقي نأ دحأل سيلو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .دجُو نم ىّطعُي امنإ هنأل ؛ ةدوجوم فانصألا تناك ام كلذ ؛هيلع

 نم جرخت ملو «نامهّسلا هذه لهأ نم .مهراد يف مهعم
 ىتح دحأ ىلإ "'مهناريج

 فق ْمُهوُلق ِةقْلْوُمْلاَو الع َنِاِمدعْلاَو نيكدَسَمْلاَو ءآَرقفلِل ُتَقَدّصلَآ اَمْنِإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 ١:[. :ةيولا ( ٌميكَح طع هلل حو ُةَضبرف يبلانا لمس فق َِرقْلاَو باقل
 رظناو 2150 /ص «ينزملا رصتخم رظناو «87” /ص «؟7 /ج «مألا رظناو ءالا /ص .”/ج «مألا (؟)

 مأآلا رظناو .01و٠5 /ص «يزارلل /يعفاشلا بادآ رظناو 5١,. /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ

 .١181/ص 3 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت

 ؟ /ج ؛مألا رظناو ءاهقحتسي نم مهدلب يفو .مهدلب نع مهنم موق ةقدص جرخت ال :يأ (9)

 .47 /ص
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 ,"” (لاملا برو يلاولا نم لاملا مسق عامج) باب :(اضيأ) مألا
 سمو ءرطف ةقدص نم ءملسم نم ذخأ ام عيمجو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 فانصأ يأو ءعرز رشعو «لام ةاكز و «ةيشام ةقخدصو .ندعم ةاكزو ءزاكر

 ٌتَقَدَّصلَأ اَمْنِإ ) :ةءآرب يف يتلا ةيآلا ىلع ٌدحاو هّمْسَقَف .ملسم نم ذخأ تاقدصلا

 .تفصو ام ىلع هريثكو هليلق ءاوسو .فلتخي ال .ةيآلا « ِنيكَسَمْلاَو ِءاَرقفلل

 © يناثلا تاقدصلا منسق :(اضيأ) مألا

 هللا اهامس دقو .ةقدص ةاكزلا نم ذخأ ام مساو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ,ةيآلا « ٍنيِكَسَمْلََو ِءآَرقُفلِل ْتَقَدَّصلَأ اَمّنِإ ) :لاقف ؛ةقدص مسقلا يف ىلاعت
 اذإو ,يعاسلا ءاج اذإ :لوقتو «ةيشاملا ذخأي يذلا :ىنعي .قدصملا ءاج اذإ :لوقت
 .لماعلا ءاج

 "وذ سمخ نود اميف سيل » :# هللا لوسر لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 قاوأ سخ نود اميف الو .ةقدص رمتلا نم قسوأ ةسمخ نود اميف الو ؛ةقدص

 .ثيدحلا 29 قدص قرولا نم

 رشعلا رمتلا يف نأ «ةماعلا هاوفأ ىلع بلغألاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةقدص هلك اذه هّللا لوسر ىمس دقو ةاكزلا قرولا يفو .ةقدصلا ةيشاملا يفو

 .دحاو ىنعم مهدنع امهانعمو ةاكزو ةقدص :هل لوقت برعلاو

 )١( /ص ا" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءالا/ /ص .؟ /جءمألا 196.
 ام ىنعمب ءاج دقف ءيفلا مسق 21758/ص «4/ج مألا رظناو لاو 8١ /ص قا /ج ألا )0

 .7١5و6١7 /ص ا" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءانه درو
 ام وأ «نيثالث وأ ءنيرشع وأ ؛:ةرشع سمخ وأ «ةرشعلا ىلإ ةرعبأ ةثالث نم :(ددعلا ِف) دؤّدلا (*)

 .555/ص «طيحما سوماقلا رظنا «ثانإلا نم الإ نوكي الو ثنؤم «عستلا ىلإ نيتنثلا نيب

 اهنأكو يعفاشلا اهعمج انه .ةحيحص اهلكو ةلقتسم ةياورب ةرقف لك دنسملا يف درو ثيدحلا (:)
 419-41١ //ص اج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظناو - هبتناف - دحاو ثيدح

 صوقنملا مسالا يف ةدعاقلاو «ءايلا تابئإب مألا يف (يقاوأ) تدرو دقو ,047- /ماقرألا

 .هبتنيلف ءءاي نودب دنسملا يف درو ام اذهو هرج نيونتب اهنع ضوعو هؤاي تفذح َركُن اذإ

 ديلا



 امم - هامسمو هعون ناك امهم -...هلام ةقدص نم ملسم نم ذخأ امف

 ءانعمف نيملسملا ماوع هيلع عمجأ رمأ وأ ؛ةنس وأ ؛باتك يف «هلام يف هيلع بجو
 .هللا هّمَّسَق امك فلتخي ال دحاو همسقو ؛ةقدص ةاكزلاو .ةاكز هنأ دحاو

 .روهط يهف نيملسملا ىلع َكْ هللا ضرف ام :تاقدصلا

 ,"7 (فلحلاو ءالولا) باب :(اضيأ) مألا
 ( ٍنيكَسَمْلَآَو ِءآَرَقفلِل ْتَقَدَّصلآ اَمْنِإ ) :كْ هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا لوق يف نأو هللا ىَّمس نمل الإ نوكت ال اهنأ نوملسملا فلتخي ملف «ةيآلا

 :نيينعم ىلاعتو كرابت
 تيمس نمل اهنأ :امهدحأ

 .لاحب مهريغل نوكت ال اهنأ :رخآلاو

 .ثيدحلا ''”« قتعأ نمل ءالولا امنإ» :ُكَ#ي ينلا لوق كلذكو
 "© رل درو

 رفكلا ةَمِلك اولاَق َدَقَلَو أوُلاَق اَم ِهّللآِب ”روفلح ) : 38 هللا لاق

 ا" (:ْعِملَسِإ َدْعَب َدَعَب أورفكَو

 :''' مالسإلا نع دترملا :مألا

 عوجرلا اورهظأ مث ؛اورفك مث ءاونمآ هللا لوق يفو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 رفكلا ملك اوُلاَق َدَقَل او أولاق اَم للأب تروفلح ) :همسا كرابت هللا لاق هنع

 )١( /ص .0 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 157 /ص ؛/جءمألا 717١.
 قيقحتب يعلا ءافش رظناو .هنم ةرقف رخآ اذهو ًالوطم ًاثيدح ًاضيأ يورو .حيحص ثيدحلا (؟)

 .1714-770 /مقرب 175-0114/ص ١7 /ج «يعفاشلا دنسم

 ٌروِمَلْسِإ دعب اوُرَمَكَو رفا ةَمِلك اولاق َدَقَلَو أولاق اَم ِهللآب تروفلحح ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 اَولوكَي نإ محل ارك كي اوُبوَُي نإ 'ءهِلْصَن ني كوس هلأ ْمُههتْغأ ْنأ لإ اَوُمَقَت اَمَو اوُلاَتَي مَ اَمب أوُمَهَو
 .[74 :ةبرتلا] (ٍروِصَت لَو َلَو نم يضألا ىف َمُهاَمَو رحل ايئّدلَأ ىف اميل اًباَذَع هلآ ْمُْذَعُي

 018 /ص 1 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 275094 /ص ء١/ج ءمألا (5)

 ذي



 ةملك اولاق ام - ٍهِفِلَلا نم اورهظأ اب نقحف :ةيآلا « ْ:ِغِمَلَسِإ َدَعَب أوُرَفَكَو
 60 اورهظأ امب مهءامد - رفكلا

 :"' (مالسإلا نم مدلا هب مرحي ام) باب :(اضيأ) مألا
 رق ع

 َدَقَلَو أوُلاَق ام ِهّللآِب توفل ) :هؤانث لج هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ذإ قافنلاب مهامسو «ةيآ ريغ يف مهرفك ركذو .مهدحجب مهرئارس بذكو ءرفكلا

 .هريغ ىلع اوناكو .ناميإلا اورهظأ

 :"* (ناسحتسالا لاطبإ) باب :(اضيأ) مألا

 ربخأف «نيقفانملا نم موق - ناميإلا :يأ - هرهظأ مث :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اوُلاق اَم ِهّلآاِب وفل ) :لاقف «نونلعي ام فالخ نوفخي ام نأ مهنع هيبن هللا

 هب هناحبس هللا ركذ ام عم :ةيآلا ( :عِمَلَِإ َدْمَب اوُرَفَكَو رْفكْ ةَملك اوُناَق دَفَلَو
 كو هللا لوسر مهعنمي ملو «ناميإلا اورهظأ اذإ مهلتق هيبنل لعجي ملف «نيقفانملا

 .مهتثراوم الو نيملسملا ةحكانم

 :(© (تايدلا) باب :(اضيأ) مألا
 ددعو «بيعش نب ورمعو «لوحكمو .ىاطع ىور :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 زاجحلاب ملعأ ملو .مهرد فلأ رشع ىنئثا ةيدلا ضرف ه# رمع نأ «نييزاجحلا نم

 .ًارهاظ مالسإلاو فلحلا نم اورهظأ امب :يأ (1)
 ."940 /ص ءال /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .155/ص .5/ج ءمألا (؟)

 .87 /ص «94 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ١" 4 /ص ءال /ج مألا (9)

 ١/ج .نآرقلا ماكحأ رظناو .(نسحلا نب دمحم ىلع درلا باتك) ٠١17 /ص ءال/ج «مألا (8)

 .14و88 /ص .9/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2187 /ص
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 ةيدلا لاق نممو 2# نافع نب نامثع نع الو :نيزاجحلا نع هيف فلاخ ًادحأ

 نيعمجأ مهنع هللا يضر ةشئاعو «ةريره وبأو ءسابع نبا مهرد فلأ رشع انثا

 نع ةمركع ىور دقلو ءائيدح الو ًايدق كلذ يف فلاخ ًادحأ زاجحلاب ملعأ الو

 اَمَو ) هيلز نأ مركع معزو «مهرد فلا رشع ين يدلب ىفق هنأ 2 ينل

 نع نسحلا نب دمحم معزف «ةيآلا « هِلَّضَف نِم ءُهَلوُسَرَو ُهّللآ مُهلتغ غأ نأ آل أَوُمَقَت

 يف لاقو ءمهرد فالآ ةرشع ةيدلا ضرف :امهدحأ يف لاق «نيفلتخم نيثيدح رمع

 ."' مهرد فلأ رشع ىنثا :رخآلا

2 7 

 ةّرم نيعبس َمُه َرِهْغَتَسَت نإ ّمُه َرِفْغَتَسَت 0 : ليك هللا لاق

 "" ( به ُهَكآَر عَ 0

 0 مالسإلا نع دترملا :مألا

 :اهنم
 .ناميإ دعب رفك نم «ةبوتلا رهظأ نم لتقي ال ١-'

 الو .ةينارصن الو .ةيدوهي ريغ ىلإ اوعجر دقو مهءامد نقح هنأ اهنمو - ؟

 .رفكلا اورسأو ؛مالسإلا اورهظأ امنإ .نورهظُي نيد الو ,ةيسوجم

 )١( /ص ءال /ج ؛مألا يف عوضوملا هذه لوح ةليمج ةشقانم رظنا /707.

 هلل َرِفغَي نلف م َنيِعِبَس َمُه ْرِوفَعَسَن نإ ْمُك زفت ال وأ مك َرهْفَعْسَأ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 .[ه١ :ةبرتلا] ( َنيِقِسَقْلآ َمَوَقْل ىِدتي ال ُهَلَأَو ِلوُسَرَو هللأب اورفك مج َكِلَّذ 3

 .0174و0ا/" /ص «؟ /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «559 /ص ء١/ج «مألا (5)

 .(ج «ب «أ) " /ةرقفلا يف اهنع عرفتي امو رومألا هذه زاربإو حاضيإلل ينم "و؟و١ /ميقرتلا (5)

 كرك



 .مهوثراوو نيملسملا اوحكانف -أ

 .مهنم برحلا دهش نمل مهسأو -ب

 نم أرفك نيبأ الو دشأ ًادبأ ناميإلا نع َعْجَر الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هناميإ دعب هرفك نع َدْك هللا ربخأ

 نإ ّمُه َرِفْغَتْسَ ل وأ ٌُه ٌرِفْغَتْسأ ) :هؤانث لج لاقو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « ْمُهُهَّآَرِفْغَي نق هرم َنوَِبَس مه رِهَفَعسَ
 رك ر وءص ب

 8 ٠

 004 . فلآ )

 :"'' داهجلا ضرف لصأ :مألا

 كي هللا لوسر نع اوفّلخت ًاموق ىلاعت هللا ركذ مث :هللا همحر يعفاشلا لاق
 َفلِح َمِهِدَعَقَمِب َوُْلَخُمْلا َحِرْف ) :َكك هللا لاق ...مالسإلا رهظي ناك نمث

 .ةيآلا « هلأ ٍلوُسَر

 أوُدِهَج نأ اوهركو ِهَلَأ ٍلوُسَر فَلِخ َمِهِدَعَفَمِب َتوُّلَخُمْلا َحِرَف ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 © َنوُهَقَفَي اوناكَوَل اح ّدَسَأ َمّئَهَج راك لق رك ىف اوُرِعَت ال أوُلاقو هلا لميس ىف مهو مهام
 ْمَتي َقَفِبأَط لإ هلأ كلَعَجَر نإَف © َنوُبِسْكَي اوُناك اَمي ْهآَرَج اريثك اوُكَبَيْلَو ًاليلق اوُكَحْضَيلَ
 0 و مدعم م 2 هةعمبلا م امه ب ل مو م ملا« لل مور برام * ل رضع

 .[م4-١5 :ةبرتلا] © َنيِفِطْلآ َعَم أوُدُعَقَف

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 7١, /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «.١15/ص ء؛/ج ءمألا (6)

 .700177/ص 6 /ج .بلطملا
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 شم 7 ا ري ريدم < 5 5 - ري ددو

 افَص ءهليِبَس ىف َوُلِتَقُي تريدنلا بح هلآ ّنِإ ) :لاقو «ةيآلا عيبرلا أرق
 ٍليِبَس ىف َنوُلتنَقُت ال كَل اَمَو ) :لاقو «ةيآلا [4 :فصلا] « ٌصوّصَرُم ٌنينْب مهنأك 7 رم م هع اس هسا 7 رو وهكر
 .هنع فلختملا ىلع ''” بجوأو .داهجلا ضرف هب ركذ ام عم ء0 :ءاسنلا] 6 هلل

 :" لاحب هب وزغي نأ مامإلل سيل نم :(اضيأ) مألا
 مهل نيعامسلا ربخو مهرارسأ هلوسرل كبي هللا رهظأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هرك هنأ هريخأف مه ليزنتلاو فاجرإلاو بذكلاب هعم نم اونتفي نأ مهءاغتباو

 نأ ىلع لد ام اهيف ناك «ةينلا هذه ىلع اوناك ذإ مهطبثف - نيقفانملا :يأ- مهئاعبنا
 ررض هنأل ؛ نيملسملا عم وزغي نأ نم هب اوفرع امب فرع نم عنمي نأ رمأ كك هللا

 َفَلِح َمِهِدْعَقَمي َنوُفّلَخُمْلا َحِرَف ) :هلوقب كلذ نايب ديكأت يف داز مث ؛مهيلع

 .- عوضوملا يف مالكلا طسبو - تايآلا « َنيِفلَْ ) :ىلإ عيبرلا أرق 4 هلأ ٍلوُسَر

 َمُهَو ) :هلوق ىلإ « [َدَبَأ تام مّ رلَحَأ َىلَع ِلَصَت اَلَو ) : كو هللا لاق
 © ( نوزؤكح

 :'”مالسإلا نع دترملا :مألا

 ْنََع ِلَصُت اَلَو ) :لاق د هللا نإف :لئاق لاق نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 هللا لوسر ةالص نإف .ةيآلا 4« نوُقِسَف ) :هلوق ىلإ © اَدَبَأ تام مجم ٍدَحأ

 دبع .د / قيقحت مألا رظناو ١9 /ص 3 /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو .157/ص 4 /ج مألا )0

 ةرللل ص 25 /ج .بلطملا

 اوُرَت همْبإ مرتك ىلع مَن اَلَو اًدَبَأ تام مكي ِرَحَأ لع ِلَصُت اَلَو ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا (9)

 اهب مهْذَعُي نأ هلأ دي امن ْمُهُدَلْوَو هوم كبِحَمُت الو © تروُقِسَ ْمُهَو اوُناَمَو ِِلوُسَرَو لأب
 .[مه-ه4 :ةبوتلا] « َنوُرْدَك ّمُهَو ْمِهْسْفنأ َقَهََْو اَيئُدلَأ ىف

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 231917 /ص .١/ج .نآرقلا ماكحأ رظناو ,وو/ص .١3/ج ألا (:)
 .ةالهودال؛ /ص ."'؟ /ج .بلطملا
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 هللا ىلص الإ دحأ ىلع يلصي ال نأ وجرن انأل ؛ هاوس نيملسملا ةالص ةفلاخت

 .همحرو هيلع

 .مهنع يهن ذإ 8 هللا لوسر ةالص نيب قرفلا ىلع لد ام :لئاق لاق نإف

 هل هللا يهنب مهيلع ةالصلا نع ىهتنا ك# هللا لوسر نإف .هريغ نيملسملا ةالصو

 .مهثيراوم نع الو ءاهنع # هلوسرو «َب5 هللا هني مو

 كلذف .ةصاخ لِي هللا لوسرل لعج مهلتق كرت ٌنإف :لئاق لاق نإف

 مالسلاو ةالصلا هيلع كرت نميف :لاقيف ,ماكحألا نم هاوس اميف هيلع لخدي

 ةلالد يتأت نأب الإ .دحأل اذه سيلو .ةصاخ هل اذه لعُج هُلْئَق وأ «هلتق

 سانلا ىلع ماع عنص ام الإو كي هللا لوسرل ةصاخ َلِعُج ًارمأ نأ ىلع

 ةلالد هيلع تناك وأ ءصاخ هنأ - 8# - وه نيب ام الإ .هلثم يف هب ءادتقالا

 .ربخ

 رمعو ركب ابأ - نيقفانلا :يأ - اورشاع دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مهنم اولتقي ملف .مهضعب نوفرعي مهو «ىده لا ةمئأ مهنع هللا يضر نامثعو

 رمع ناكو مالسإلا نورهظي اوناك ذإ ءرهاظلا يف مالسإلا مكح هوعنمي لو ًادحأ

 سلج «سلجا نأ هيلع راشأ نإف ءتيم تام اذإ .ه# ناميلا نب ةفيذحب رمي هذ

 هذ رمع سلجي امنإو ءأملسم هيلع ةالصلا نم عنمب ملو «قفانم هنأ ىلع لدتساو
 اذإ «قفانملا ريغ يف هل حابم هيلع ةالصلا نع سولجلا نأ ؛هيلع ةالصلا نع

 .هاوس مهيلع يلصي نم مهل ناك

 )١( ...سولجلا نأل اذكه ةرابعلا حبصتف ليلعتلا مال طاقسإب لصح خسانلا نم أطقس لعل -

 ملعأ هّللاو -.



 ةيوتلا راهظإ لبقأ لاق نم ىلعو لوألا لوقلا لئاق ىلع ةجحلا فلكت :(اضيا) مألا
 ('' هرهظي ال نيد ىلإ عجر اذإ كلذ لبقا الو ؛هرهظي نيد ىلإ عجر ناك اذإ

 - ق5 هللا - فَّرَع نم - نيقفانملا نم :يأ - مهنمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هيلع © ىنلا

 تدهش » :لاق .ض ديز نب ةماسأ نع .ءيرهزلا نع «ةنيبع نب نايفس انربخأ

 .ثيدحلا "'« سلاجم ةثالث ,يبأ نب هللا دبع قافن نم

 ممن يَحأ لَ لص الو ) : هللا لوسرل كت هلل لاق دقف :لئاق لاق نإف

 (« َنوُرْيَح َمُهَو ) :هلوق ىلإ 6 ِهّلآأِب أورفك مْ مرت لع َمُهَت هد لَو اَدَبَأ تام

 ال نأ هرمأ امأف ءانفلاخ نم لاق ام فالخو ءانلق ام نيبي اذهف ليق «ناتيآلا

 نأ وجرأو .هريغ ةالص ةفلاخم - يمأو وه يبأب - هتالص نإف .مهيلع يلصي
 رفغ الإ دحأ ىلع يلصي ال نأ نيقفانملا ىلع ةالصلا كرتب ُهَرَمْأ ذإ ىضق نوكي

 هل رْفْعُي ال نم ىلع ةالصلا نع هاهنف ءكرش ىلع ميقملل رفغي ال نأ ىضقو هل

 تريذلا ىلع اَلَو ْىَضْرَمْلا َلَع اَلَو ٍءاَفَعصلَأ ىلَع َسِيْل ) : كَ هللا لاق

 0 1 فلوُسَرَو هل ل أوحصت اذإ مث ! ٌحرَح َتروَقِفَنُي ام ترودجيال

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 25917 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «155/ص .”/ج «مألا )١(

 .4١4و 517 /ص ءال /ج «بلطملا

 يعلا ءافش رظنا «ديز نب ةماسأو يرهزلا نيب عطقنم هدنسو .ةماسأ ىلع فوقوم ثيدحلا (؟)

 .9 /مقرب 2375و” /ص ١ /ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب

 /ةيآلا ريسفتب ةطبترم يهو 277 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحا نم (..ىلإ) ةدايزلا هذه تدرو («)
 .كلذك ينزملا رصتخم يف ةريخألا ةيآلا تدروو أعم 191١-48 /تايآلا انعمح كلذل ١

 تا
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 7 ( َنوُملعَي اَلْرُهَف َمِيوُلُق 1

 :"' داهجلا كرت ب ةنامّزلاو ضرملاو فعضلابرذع هل نم :مألا

 و ِءاَفَعّصلا لَع سيل ) :داهجلا يف دك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هل أوُحَصَت اَذِإ ٌحَرَح توُقِفَنُي ام توُدجين ال تريلا ىلع اَلَو َضْرَمْلا لَ

 الو ٌجَرَح جّرغألا ىلَع لَو ٌجَرَح ىَمعألا لَع سيل ) :لاقو «ةيآلا « ِكلوُسَرَو
 .ةيآلا ١[ :رونلا] © ٌجَرَح ٍضيِرَمْلا لَ

 يف جرعألا هنأ بلغألاو .دعقملا جرعألا :ليقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .اودهاجي ال نأ جرح ال نأ يف تلزن ليقو «ةدحاولا لْجّرلا

 ءافعضلا دح يف نولخاد مهو ؛هريغ لمتحم ريغو ءاولاق ام هبشأ وهو

 الو دودحلا الو ءموصلا الو «ةالصلا الو جحلا ضرف نم نيجراخ هريغو

 داهجلا يف جرحلا عضو الإ «ةيآلا هذهب ديرأ نوكي نأ - ملعأ ىلاعت هللاو - لمتحي

 .ضئارفلا نم هريغ نود

 :ناوزغ وزغلا :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 َتوُدَي اَل تريزأأ ىلع اَلَو ئَصْرَمْلا لَع الو افحص ىلَع َسيَل ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)
 © ٌيِحَردوُمَع هاو" بيس نم تويبيخُمْلا َلَع ام" لوُسرَو لِ أوُحَصَ اّذِإ ٌحَرَح توُفِفُي ام
 َنِم ُضِفَت مُهدْيعأَو اوُلوت ِهلَع َمُكُلِخَأ آم دج آل َتْق ُْهليَحَمِ َكَوَتأ آم اذإ تريلا ىلع الو
 نأي اوُضَر هآَييْغَأ َمُهَو كلتوُثِذَْتْسَي يذلا لَع ُلييسلآ امن © َنوُِفُي ام اوُدجحالأ اًنَرَح عْمّدلأ
 .[؟41-8 :ةبوثلا] © َنوُمَلْعَي اَلْرُهَف ميول ْلَع هَل ْعَبَطَو ٍفِلاَوَحْلآ ْعَم أوُوُكَي

 /ص ١« /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 25794 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 2157 /ص «ق/ج ألا (0)

 .737و59”7/ص 46 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «,30-77
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 ثيح ؛نيتدصاق نيتليل ةريسم غلب ام وهو :يزاغملا نع دعبي وزغ '' ١-
 .ةكم نم جحلا تيقاوم مدقتو «ةالصلا رصقت

 وه امو «ةالصلا هيف رصقت ال ام نيتليل نود ناك ام وهو :برقي وزغو -؟

 .ةكم ىلإ تيقاوملا - برقأ - نم برقأ

 هلك ندبلا ملاسلا يوقلا مزلي مل .ديعبلا وزغلا ناك اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 هنأ ىري ام رْدَق نذإ هتوق هُبقفن همزلت نمل عديو ةقفنو ًاحالسو ًابكرم دجي مل اذإ
 .قفني ام دجي ال نمم وهف ضعب نود اذه ضعب دجو نإو «- ةوزغ يف - ثبلي

 ْرُهَلِمَحَِل َكِْوَتَأ آَم اَذِإ يذلا ىَلَع اَلَو ) :تلزن :هللا همحر يعفاشلا لاق
 . #©ث م - م

 .ةيآلا ( اَنرَح عُمَدلأ َنِم ُضيِفَت مُمتمَعَأو او ولون ِهْيَلَع مُكلْخُأ آم ُدِجأ ل َتْلُق

 كرتب رذعلاو ةناَمّزلاو ررضلاو فعضلاب رذع هل نم) باب :ينزملا رصتخم
 :7 (داهجلا

 .ةقباسلا ةرقفلا مألا يف درو ام ركذ نأ دعب :هللا همحر يعفاشلا لاق

 امهتقرو امهتقفشل ؛ هيوبأ نذإبو ءنْيَدلا لهأ نذإب الإ دهاجي الو :لاق

 الف ءامهنيد لهأ دهاجي امنإف «هنيد ريغ ىلع اناك نإو .نيملسم اناك اذإ هيلع

 يف كشأ تسلو . ىيبنلا عم ةعيبر نب ةبتع نبا دهاج دق ؛هيلع ام ةعاط

 .ك# ينلا عم يبأ نب هللا دبع نب هللا دبع دهاجو كي ينلا عم هداهجل هيبأ ةيهارك

 .هعاطأ نم لّدخي (دحأ) ب 6 ىبنلا نع فلختم هوبأو

 «رذع جورخلا دعب هل ثدح وأ ءرذع هل نمم ازغ نمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .فلتي نأ عجر نإ فاخُي عضوم يف نوكي وأ «نافحزلا قتلي ملام عوجرلا هيلع ناك

 .729 /ص ؛ينزملا رصتخم فش
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 و ص مع رشح ه- و -ٍ 2 - .ءدوب و

 َنِم ُهّلأ انأكت َنَق د رِمؤن نأ أوُرْذَتعت 1 لق ) : قي هللا لاق

 0 مس
 4 2 رابح

 :"'' ينذإب الإ تجرخ نإ قلاط تنأ :هتارمال لاق نم :مألا

 وأ ًالوسر هيلإ لسرأف ًالجر ملكي ال نأ فلح اذإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 باتكلاو لوسرلا نأل ؛ ثنحي نأ يل نيبي الو .ثنحي نأ عرولاف ًاباتك هيلإ بتك

 :لاق كك هللا نأ ىلإ بهذ ُهكدح نمو .لاح يف ًامالك نوكي ناك نإو ؛مالكلا ريغ

 وي ًالوُسَر َلِسْرُي ْوَأ باج يَآَرَو نِم وأ اًيْحَو اَّلِإ هللا ُهَمِلكُي نأ ٍرَشَبِل ناك اَمَو )
 ال لق ) :نيقفانملا يف لوقي كك هللا نإ :لاقو «ةيآلا 2١[ :ىروشلا] © ٌءََي اَم ند

 .ةيآلا « َمُكِراَبَحأ نم ُهَنآ انأبت نق ّمُكَل ترين نأ اوُرِدَعْعت

 ينلا ىلع مالسلا هيلع ليربج هب لزني يذلا يحولاب مهرابخأب مهأبن امنإو

 مالك «ىلاعت هللا مالك هبشي ال نييمدآلا مالك نإ :لاق .ثنحي ال :لاق نمو

 قوف هيلع ةمرحم ةرجه ا تناك ًالجر لجر رجه ول ىرت الأ ؛ ةهجاوملاب نييمدآلا

 نم اذه هجرخي مل - همالك ىلع ردقي وهو - هيلإ لسرأ وأ «هيلإ بتكف .ثالث

 .اهب مثأي يتلا هترجه

 ترين نأ اوُرذَتَعَت ل لق 'ْمهَلِإ ْرُثعَجَر اَذإ َْمُكِيلِإ توُيِذَتَعَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 بيقلا ِمِلَع لإ َتوُدرت ّمُث هُهلوُسَرو ْمُكلَمَع هللا ىَرَسَو ْمُكِراَبحَأ ْنِم ُهلآ انأبت دق ّمُكَل
 .[44 :ةبوتلا] © َنوُلَمْعَت ْرْسُك اَمِي مُكُفْيتُيَف ةَدئَهَّسلََو

 /ج «يعفاشلا بقانم رظناو 5١21/ص «؟ /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو 8١ /ص ءال/جمألا (0)

 .187 /ص ؛48/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .8٠١4/ص ١
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 7 (دِهَلِإ ْرثَبَلمنآ اذِإ َمُكَل هلآ َنوُفِلْحَيَس ) : 3و هللا لاق
 :"' (ناسحتسالا لاطبإ) باتك :مألا

 هللاب َنوفِلَحَيَس ) :نيقفانملا يف ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأ © هيبنل لعجي ملو ءاورهظأ ام لوبقب رمأف «ةيآلا « ْمِيَلِإ رئَبلَسنآ اَذإ مُكَل

 مكحب مهدعب نم ىلع كي هيبن مكَح كلذكو ؛ناميإلا مكح فالخ مهيلع مكحي
 لوقب ةنيبلا هيلع موقت نم مهنم ؛مهنايعأب مهضعب وأ ءنوفرعي مهو «ناميإلا
 لوقلاو .هنم ةبوتلا اورهظأ اذإف .هلاعفأ يف ةلالدلا هيلع نم مهنمو ءرفكلا

 .مالسإلا ركذ مهعمجو مهؤامد تنقح .ناميإلاب

 ,"” (ناسحتسالا لاطبإ) باب :(اضيأ) مألا

 ْمِهَلِإ رثَبلنأ اذِإ مُكَل هاب َنوُفِلَحَيَس ) :ىلاعت هللا لاق :هلل هحر يعفاشلا لاق

 6 هيبنل لعجي ملف «نيقفانملا هب ركذ ام عم «ةيآلا 6 َمِْبَع ء أوُضرْعَأف ْمُجَع أوُضرَعُتِل

 مهتثراوم الو نيملسملا ةحكانم## هللا لوسر مهعنمي ملو ,ناميإلا اورهظأ اذإ ؛مهلتق

 ” (َنبيجَمملا نم نولوألا توقوشلاو ) : يع هللا لاق

 * ةرجهلاب نذإلا :نآرقلا ماكحأ

 تروقِبَسلَاَو ) :لاقف «ةرجهلا لهأ َكك هللا ركذو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ( ِراَصنألآَو َنيرِجَهُمْلأ َنِم َنوُلوأل

 اوُصرعأف مَع اوُضرعُتِل ْمِهَلِإ رتبلقنَآ اذِإ كَل للي َنوُفِلَحَيَس ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك رقيآلا 0)

 .[60 :ةبوتلا] « تروُبِسكَي أوُئاك امي كآَرَج ُمكَهَج ْمُهوأَمَو ب سجر 251 ْمبَنَع

 كاوكع /ص ./ج «بلطملا دبع 3 /قيقحت مألا رظناو 546 /ص ءال /ج مألا 20

 م47 /ص 9 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 0 /ص «قباسلا عجرملا 22

 تور نَسْحإب مهوُعبْأ نيو رَصنألاَو َنرجهُمْلا نم نولوَألا توقبَسلاَو ) :للعت هلل لاق :ةلماك ةيآلا 4)

 ٠٠١[ :ةرولا] ( مِظعْأ وقل َكِلَذ اه آرف نييك ُرهتألآ اه ىرجَتِوسنَج مط دع ُهنَعاوُضَرَو متع هنآ
 1 ؟ /ص 2 /ج «نآرقلا ماكحأ 2(
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 لوسر رجاهف ءاهنم ةرجه اب # هلوسرل هللا نذأ مث :هللا همحر يعفاشلا لاق

 راد يهو - اهب ماقملا .ةكمب يقب نم ىلع ءاذه يف مرحي ملو «ةنيدملا ىلإ كغ هللا

 .داهجلاب مهل نذأي ملو ءاونتفي نأب ءاولق نإو - كرش
 0 0 سا 2 يدم م يرث ل .

 "1 ( [بي مِيُكَرَتَو َمهرْهَطَت هَقَدَص ٌمِطاوَمَأ نِم ذخ ) : كَ هللا لاق

 0 (ةاكزلا) :باتك :مألا

 ةَقَدَص َمِهاَوَمَأ ْنِم ْذْح ) :28 هيبنل كك هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ركذو .مهيلع بجوأ ام مهنم ذخأي نأ هرّمأ امنإو «ةيآلا © اي مِهَكَرُتَو َمُهَرْهَطُ

 هللا نابأف ءاهنم تفصو ام ىوس هباتك نم عضوم ريغ يف ةاكزلا ىلاعتو كرابت هللا

 نابأف «ةاكزلا لاملا يأ يف ع هيبن ناسل ىلع نابأ مث .هباتك يف ةاكزلا ضرف َكب

 نأو ءهيلع تبثت ام هنمو «ةاكزلا هنع طقست ام هنم ّنأ ةاكزلا هيف يذلا لاملا يف

 .هيف ةاكز الام لاومألا نم

 :"' (ىماتيلا لاومأ ؤ ةاكزلا) باب :(اضيأ) مألا

 ُةقَدَص َمِهَوْمُأ ْنِم ْذُح ) :ىلاعت هللا لوق يفو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأ يف ءاوس «ةاكز هيف لام هل رح نم كلملا مات كلام لك نإ «ةيآلا © َمُهْرَيَطُت

 ام كلام الك نأل ؛ ًايبص وأ ًاهوتعم وأ ًاحيحص وأ ناك اغلاب «ةاكزلا ضرف هيلع

 َكتْوَلَص نإ مهل ِّلَصو اتي مكر ْمُهْرَوَت ةَقَدَص ْمِهَوَمأ ْنِم َذْح ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 +1١[. :ةبوتلا] ( يلع ٌعيِمَس ُهَلاَو مه ٌَكَس

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2175/ص «484 /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو 0" /ص رج ألا (0)

 .7/ص 7" /ج ؛بلطملا

 .د /قيقحت مألا رظناو 1١21و7١٠ /ص ء١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «,18/ص رج مألا 9

 .58/ص 37 /ج «بلطملا دبع

1:4 



 امب ًاينغتسم ناكو ؛هبحاص كلم يف بجي ام هكلم يف بجي كلذكو ؛هبحاص كلمي

 .ةاكزلا هوتعملاو يبصلا ىلع نأ نم .تفصو

 :'' (هنم اهذخأي نمل ةقدصلا نخأ اذإ قدصملا لوقي ام) باتك :(اضيأ) مألا

 :لاق هّللا همحر عيبرلا انربخأ

 ّنِم ذح ) :48 هيبنل ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا انربخأ
 1 راوي در ممم ع

 ذخأ دنع مهل ءاعدلا مهيلع ةالصلاو «ةيآلا « مهرهطت َةَقَدَص َمِهاَوَمَأ

 وعدي نأ .ئرما ةقدص ذخأ اذإ يلاولا ىلع قحف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 كرابو ءًاروهط كل اهلعجو «تيطعأ اميف هللا كرجآ) :لوقي نأ يلإ بحأو هل

 .هللا ءاش نإ هأزجأ هب هل اعد امو «(تيقبأ اميف كل

 :"' (ةةكزلا ضرف عامج) باب :(اضيأ) مألا

 ُةَقَدَص َمِهاَومَأ نِم َذُح ) :82 هيبنل كَ هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 مل

 نأ «ةاكزلا هيف بجت لام هل نم ىلع َكْيَو هللا ضرفف «ةيآلا « ابيب مِكْرْتَو َمُهَرْهَطُ

 ىلإ اهيدؤي نأ رمألا ّيِلَو ْنَم ىلع ضرفو .هل تلعج نم ىلإ ةاكزلا يدؤي

 ةاكز اهامس هنأل ؛ هنم اهذخأي ال نأ اهادأ اذإ يلاولا ىلعو ءاهدؤي مل اذإ يلاولا

 ىلع مث «هباتك يف هضرفو كبك هللا مكحأ امث ةاكزلا ضرفو «نيتاكز ال .ةدحاو

 تقولا نم مكو ءطقست لاملا يأ يفو «ةاكزلا لاملا يأ يف نيبو ءك# هيبن ناسل

 مألا رظناو فالعأ ةرقفلا ىمسم سفئب ه3” ص ينزملا رصتغ رظناو 201١ ص جا ألا )0غ(

 .6١”/ص 3" /ج «بلطملا دبع .د / قيقحن

 ةرفز /ص «ثيدحلا فاالتخا رظناو «185 /ص ينزملا رصتخم رظناو 0٠١ /ص 3 /ج «مألا )0

 .180و١ا/ل8/ص 3" /ج «بلطملا دبع .د / قيقحت مألا رظناو
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 :ةاكزلا تيقاومو ؛ةاكز هيف نكت مل هغلبي مل اذإو «ةاكزلا هيف تلح هغلب اذإ يذلا

 ءرشعلا عبر اهنمو ءرشعلا فصن اهنمو ءرشع اهنمو ء.سمح اهنمف ءاهردق امو

 ."'' فلتخي ددعب اهنمو
 :"” يتاثلا تاقدصلا مسق :(اضيا) مألا

 ٌةَقَدَص َحِظَوَمَأ ْنِم ْذْح ) :كه هيبنل َكْع هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةلالد ةيآلا هذه يفف ( مْ ٌركَس َكَتوَلَص َّنإ َدِهيَلَع ِّلَصَو اني كرو َمهَرْهَطَت

 الو .مهيلع كبك هللا لعج ام عنم لاومألا لهأل سيل نأ نم .تفصو ام ىلع

 .مهيلع الو مهل كلذ كرت مهيلو نم

 رمعو ركب ابأ نأ انغلبي مل :لاق .باهش نبا نع .دعس نب ميهاربإ انربخأ
 بصخلا يف اهيلع ناثعبي اناك نكلو «َةاَنْثَم ةقدصلا اذخأ امهنع هللا يضر

 ؛ ماع لك نع اهنارخؤي الو ءاهلهأ اهنانمِضُي الو .فجعلاو نمّسلاو .بدجلاو
 .# هللا لوسر نم ةّنس ماع لك يف اهذخأ نأل

 هيف اهذخأي ال ًاماع اهرخأ كي هللا لوسر ملعن لو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 88 هللا لوسر اوطعأ امم ”'اقاتَع ينوعنم ول » :ه قيدصلا ركب وبأ لاقو

 .ثيدحلا ''' هللا عمج ام نيب اوقرفت ال ءاهيلع مهتلتاقل

 نأل ؛ ةصاخ نيملسملا نم ذخأ اميف وه امئإ اذه :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :يأ - ذخأ اذإو ,ةكربلاو رجألاب ءاعدلاو .نيملسملل وه امنإ روهطلاو ةاكزلا

 .ةاكزلا اهيف بجت ىتلا ماعنألا يف سوؤرلا ددع بسحب / يأ )0(

 رظناو ««تاقدصلا باتك رصتخم) ١56 /ص «ينزملا رصتخم رظناو :87 /ص ء؟ /ج ألا (؟)

 .0١7و7 ١4 /ص 7 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا

 طيحملا سوماقلا رظنا «لوحلا مامت ىلإ ةدالولا مامت نم منغلاو زعاملا دالوأ نم ىثنألا :قانعلا (*)

 .577 /ص ء؛طيسولا مجعملاو 178١21/ص

 .ةريثك تايآ يف ةاكزلا عم ةالصلا نْرَق نم :يأ (4)

 14م



 « َمِهْمَلَع ٍلَصَو )' :ىلاعت هللا لاق امك ةكربلاو رجألاب هل اعد ملسم ةقدص - يلاولا

 ةقدصلاو .ةقدصلا ةاكزلاو «ةاكز وهف ملسم نم ذخأ امف همه عدا يأ ةيآلا

 .دحاو امهانعمو امهرمأ ءروهطو ةاكز

 :" (رمثلا ةقدص) باب :(اضيأ) مألا

 ةيآلا © ٌةَقَدَص َمِهَوَمُأ نِم ْذُح )ل :َكَع هللا لوق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ال هنم ذخؤي امنإف .ةقدصلا نم طرشلاو ؛ةقدص لاملا يف ناك اذإ هنأ ىلع لدي

 ال اميف مزال عيبلا نأ نم لوألا لوقلا ترتخا اذهبو «.لوقأ اذهبف .هريغ نم

 0 ءاضيبلا ضرألا ءارك :(اضيأ) مألا

 :هك هيبنل لاق نأب نينمؤملا بطاخ هركذ لج هللا نإف :هّللا همر يعفاشلا لاق

 ءُهَقَح اوُناَءَو ) :لاق نأب مهبطاخو 6 اي ميِكَرَتَو ٌحهَرهطت ٌهَقَدَص دص جِطاَوم أ نبذ )

 ءملسملا لام نم الام عرزلا ناك املف «"'ةيآلا 14١[ :ماعنألا] 4 ءمِداَصَح م

 ضرار كالا ميل بجو كل ف بن مس د اصل

 © ءيفلا منسق منسق :(اضيأ) مألا

 ةثالث لاملا لّمُج نم ةالولا هب موقي ام مْنسَق لصأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هيبنل كبك هللا لاق هنيد لهأل ًاروهط ىلاعتو كرابت هللا هلعج ام :اهدحأ :هوجو

 .1؟9/ص ؛4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 57 /ص ءا“ /جءمألا )١(

 .7 4 /ص 4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 5١ /ص «4 /ج «مألا (؟)

 .ةيآلا هذه ريسفتب طابترا اهلف اهريسفت رظنا (9)

 .1917/ص « 5 /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2178/ص ء؛4/ج ىمألا (5)

45١ 



 يف ملسم ىلع بك هللا بجوأ ام لكف «ةيآلا 6 َةَقَدَص َمِهَوَمَأ ْنِم ْذَح ) :

 «ةرافك نم همزل ءيش الو .هنع لقعي نمم هريغ الو ءوه اهانج ةيانج الب هلام

 وأ ؛:ةجوز وأ كولمم وأ دلو وأ دلاول هتمزل ة ةقفن الو .دحأل هسفن همزلأ ءيشاالو

 اهلك لاومألا ةقدص لثم كلذو .هل روهط ؛ةقدص وهف اذه ىنعم يف ناك ام

 نم هجو وأ ٍءةاكز نم ملسم لام يف بجو امو ءاهتيشامو ءاهّيلوحو ءاهينيع

 هلك اذه ملمقو نوملسملا هيلع عمجأ رْئأ وأ .ةنس وأ .,باتك يف ةقدصلا هوجو

 © هركذ زع هللا باتك يف فلتخي ال دحاو

 (9 مسقلا قيرفت نس :(اضيأ) مألا

 ذُح ) :ىلاعت هللا لاق دقو - رواحملل :يأ - تلقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يِقس اميف» :ِي ينلا لاقو «ةيآلا © ابي مِيِكَرْتَو َمُهَرْهَطَت ةَقَدَص حِظاومَأ

 الو .كْبَك هللا باتك 2 :لام نود لام صْخُي ملف «ثيدحلا 0 رشعلا امس

 .ثيدحلا اذه يف

 :( (ةدرلا لهأو ؛يغبلا لهأ لاتق) باتك :(اضيأ) مألا

 مث ءاولتقو .ةقدصلاب عانتمالا لهأ لتاق دقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .لوأتم نيذه الكو كيو هللا لوسر باحصأ نم ادحأ مهنم ْدقَي ملف ءاورهق

 .هماكحأ لكلو ةمينغلاو ؛ءيفلا امه ةالولا اهلصحي ىتلا نارخآلا ناهجولا )١(

 .777/ص 0 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 216١ /ص .: /جءمألا (؟)

 ناك وأ «نويعلاو ءامسلا تقس اميف  :هصن يراخبلا دنع ًاعوفرم يور ثيدح نم ءزج اذه ةرف]

 ءافش رظنا ,نئسلا باحصاو ملسم هاورو « رشعلا فصن حضنلاب يقس امو .رشعلا :ًايركع

 هتقس ام :يركعلاو .507/مقرب «458و477/ص ٠١2/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا

 07١ /ص .طيحلا سوماقلا رظنا ءءامسلا

 .618/ص :6 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,7١5/ص ء4/ج ءمألا (4)

 حب



 هلوسر ىلإ اهيدؤن نأ :انيلع هللا ضرف دق :اولاقف عانتمالا لهأ امأ ''' ١-

 « َمُهُرَهَطُت ُهَقَدَص َحِظاوَمَأ ْنِم ذخ ) :8 هلوسرل كك هللا لوق ىلإ اوبهذ مهنأك

 .28 هللا لوسر ريغ ىلإ اهيدؤن نأ انيلع بجي هملعن ال :اولاقو «ةيآلا

 هداهج نأ اوأرو «لالضلاب هيلع اوغب نم ىلع اودهشف يغبلا لهأ امأو - ١

 "دنع - يغبلا لهأو عانتمالا لهأ - نيقيرفلا نم دحاو ىلع نكي ملف ؛قح

 .- ملعأ ىلاعت هللاو - اندنع صاصق برحلا ىضقت

 :"' (حاكنلارمأ) خ ءاج ام :(اضيأ) مألا

 لك يفو ءامتح حاكتلاب رمألا نوكي نأ لمتحيو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .دشرلاو متحلا عمتجيف «دشرلا هللا نم متحلا

 ىتح .دشرلا ىلع ةلالدلاو ةحابإلا ىلع هلك رمألا :ملعلا لهأ ضعب لاقو

 رمألاب ديرأ - امنإ - هنأ ىلع عامجإلا وأ .ةنسلا وأ .باتكلا نم ةلالدلا دجوت

 « َهَقَدَص َمِهَوْمَأ ْنِم ذخ ) :كَك هللا لوقك .هكرت لحي ال ًاضرف نوكيف «متحلا

 .ريثك هللا باتك يف اذه هابشأو «ةيآلا

 :( (ةاكزلا) باب :(اضيأ) مألا

 .حاضيإلل ينم انه ميقرتلا )١(

 .صاصق برحلا ىضقتُت امدنع ةرابعلا نوكتف خسانلا نم (ام) تصقتأ اهلعلو ؛اذكه مألا يف تدرو (؟)

 ."59 /ص 7 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 1157 /ص .ه /ج .مألا (9)

 هيلع ناك اذإ :لثملا ءاجو /1وا/8/ص ءملعلا عامج رظناو «5817و147 /ص ءال/ج ىألا (:)

 .ا"1 /ص 8 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا رظناو ءاهلثم هلو ًارانيد نيرشع نيد

 لخلل



 هيلعف .فلأ هيلعو .فلأ هيدي يف ناك اذإ :هللا همحر يعفاشلا لوق رخآ
 ءاهبهو ءاش نإو .هنم ناك فلت نإ هيدي يف يذلا نأ لَّبِق نم :عيبرلا لاق .ةاكزلا

 هللا لاق دقو .هلام نم الام اهماكحأ عيمج يف تناك املف ءاهب قدصت ءاش نإو

 .ةاكزلا اهيف تناك «ةيآلا 4 ةَقَدَص َمِهوَمَأ ّنِم ذخ ) :ك

 :2") (تاقدصلا  ءاج ام) باب :(اضيأ) مألا
 «ينزاملا ىيحي نب ورمع نع .ءسنأ نب كلام انريخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةسمخ نود اميف سيل » :لاق لِي ينلا نأ 4 يردخلا ديعس يبأ نع .هيبأ نع

 نحن انذخاف .ثيدحلا ''« ةقدص قاوأ سمخ نود اميف سيلو .ةقدص قسوأ

 :ه# هيبنل ىلاعتو كرابت هللا لاق :لاقف سانلا ضعب هيف انفلاخو ءاذهب متنأو

 "”« رشعلا ءامسلا تقس اميف» :8 ىنلا لاقو ؛ةيآلا « ٌةَقَدَص َمِهَوْمَأ ْنِم ْذخ )

 اذه يف 6 هللا لوسر صصخبي ملو لام نود ألام كك هللا صصخي مل .ثيدحلا

 .هيلع سايقلاو .هللا باتك قفاوي ثيدحلا اذهف .لام نود الام ثيدحلا

 ال رخآو .ةقدص هيف لام نوكي ال :- يأرلا اذه بحاص يأ - لاقو

 هيفف لقب - نم - ةمزح نإو ءيش نم ضرألا تجرخأ ام لكو هيف ةقدص
 ذإ .دارأ ام ىنعم هللا نع نيبملا ك8 هللا لوسر نأ :هيلع انتجح تناكف ءرشعلا

 .”5/ص ثيدحلا فالتخا رظناو .485 /ص ينزملا رصتخم رظناو .154 /ص ال/ج مألا )١(

 ةروس نم ٠١١ /ةيآلا ريسفت رظناو .58١1/ص ١/ج - يقهيبلل - يعفاشلا بقانم رظناو

 .074 /ص «8/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءاهب قلعت اهلف ءاسنلا

 دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .هجيرخت قبس دقو .هقرطو هتايورم عيمجي حيحص ثيدحلا (؟)

 .5175-541 /ماقرألا 414-4١١ /ص ء١ /ج ؛يعفاشلا

 /ص ١. /ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظناو «ةقباسلا ةرقفلا يف هجيرخت درو ثيدحلا ()

 .407/مقرب :58و4 31



 هللا لوسر نع ثيدحلا - نأ - و .دري ملام نود لاومألا نم هنم ذخؤي ام نابأ

 ."” ةلمجلا ىلع لدي رّسفملاو .ةلمج« ءامسلا تقس اميف» :©

 :"'' ةاكزلا ذ :ةلاسرلا

 مهُكَرتَو َمهرْهْطَت موس نم د ) :هللا لاق : :هللا همحر يعفاشلا لاق

 جرخم ناكف 0 عيِمّس ُهّلاَو "وه ٌكَس َكَتِوَلَص ّنإ ْمهَِلَع ٍلَصَو اني

 .لاومألا ىلع ًاماع ةيآلا

 ىلع ةنسلا تلدف .ضعب نود لاومألا ضعب ىلع نوكت نأ لمتحي ناكو

 .ضعب نود لاومألا ضعب يف ةاكزلا نأ

 «منغلاو لبإلا نم كَ هللا لوسر ذخأف «ةيشاملا هنم :ًافانصأ لاملا ناك املف

 اهنم ذخأ مث ءاهاوس ةيشاملا نود .ةصاخ رقبلا نم ذخألاب - انغلب اميف - رمأو

 رمحو ليخ نم ةيشام سانلل ناكو و هيبن ناسل ىلع هللا ىضق امك .فلتخم ددعب
 ليخلا يف سيل نأ ّْنسو ءائيش اهنم كلي هللا لوسر ذخأي مل املف ءاهريغو لاغبو

 .هريغ نود هنم ذدخألاب رمأو .هنم ذخأ اميف ة ةقدصلا نأ ىلع انللدتسا .ةقدص

 ةاكزلا بنعلاو لخنلا نم # هللا لوسر ذخاف ,”” سارغو عرز سانلل ناكو

 وأ ءامسب ايقس اذإ رشُعلا ًاعم امهنم ذخأو ءامهنم ذخأ ام فلتخم ريغ .** صاخب

 نوتيزلا نم ملعلا لهأ ضعب ذخأ دقو ©” برب ايقس اذإ رشعلا فصنو «نيع
 نوتيزلاو بنعلاو لخنلا ريغ سارغ سانلل لزي ملو ءبنعلاو لخنلا ىلع ًاسايق

 .« ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيل :يردخلا ديعس يبأ ثيدح ىلإ ةراشإ :يأ )00(

 .ماعنألا ةروس نم ١4١ /ةيآلا ريسفت رظناو 1417-2190 /تاحفصلا 618-570 /تارقفلا ةلاسرلا (؟)

 .5149 /ص ؛طيسولا مجعملا رظنا .هوحنو رجشلا نم سرغي ام :ساّرِغلا (9)

 رظنا ءابيبز بنعلا نم مركلا ىلع امو ءأرمت بطرلا نم لخنلا ىلع ام رزحي ام :صرخلا (4)
 .777 /ص ء.طيسولا مجعملا

 .51417 /ص ءطيسولا مجعملا رظنا ءروث دلج نم ذختت ةميظعلا ولدلا :برغلا (0)

 هه



 رمأي ملو ءأئيش هنم كي لوسرلا ذخأي مل املف .هريغو نيتلاو زوللاو زوجلا نم «ريثك

 ضعب يف سارغ نم ناك اميف ةقدصلا هللا ضرف نأ ىلع انللدتسا .هنم ذخألاب

 انظفحف ءاهاوس ًافانصأو «ةرذلاو ريعشلاو ةطنحلا سانلا عرزو . .ضعب نود سارغلا

 5 '" ننلا نم انلبَق نم ذخأو ةرذلاو ريعشلاو ةطنحلا نم ذخألا لل هلل لوسر نع

 ءأزبخ ءاتوق هولعجو سانلا هتّي ام لكو زرألاو ,”* سّلَعلاو .,"” تلّلاو

 ءًاقيوسو ءأزبخ حلصت ىهف © ىئاطقلاو صمئجلا :لثم ًامذأو ءًاقيوسو «ةديصعو

 .ةقدصلا هنم ذخأ # هللا لوسر نأ تبث ام ىلع ًاسايقو ءىضم نمل ًاعابتا ءامذأو

 .6 داتقيل هوتبن سانلا نأب ؛ هَنِغ ىنلا ذخأ ام ىنعم يف ناكو

 88 هللا لوسر دعب نم الو كي هللا لوسر ذخأي ملف .هريغ تابن سانلل ناكو

 2'”شويبسألاو “©ءافكلا :لثم كلذو .هنم ذخأ ام ىنعم ف نكي مو .هانملع

 ىلع كلذ لدف .ةاكز هيف نكت ملف .ههبشأ امو "” رفصعلا بحو «"” ةربسكلاو

 .ةقدص قرّولا يف كنف هللا لوسر ضرفو .ضعب نود عرزلا ضعب يف ةاكزلا نأ

 ًاسايق امإو ءانغلبي مل كي ىينلا نع ربخب امإ ؛ةقدص هدعب بهذلا يف نوملسملا ذخأو

 اوعيابت ام ىلع ًانامثأ هوزاجأو هوزنتكا يذلا سانلا دقن قرولاو بهذلا نأ ىلع

 .هريغ ٌرْبَي سانللو «هذعبو مالسإلا لبق نادلبلا يف هب اوعيابت ام ىلع هوزاجأ وأ هب

 «ةاكز هذعب دحأ الو 5 لوسر هنم ذخأي مل املف ءصاصرو ديدحو ساحن نم

 مجعملا رظنا ءمسمسلاك سلمأ ًاريغص هبح نوكيو ءسرواجلا بح وأ سرّواجلا :نخّدلا )١(
 .775 /ص ءطيسولا

 .١44/ص طيسولا مجعملا رظنا .هل رشق ال ريعشلا نم عون :تلّسلا (؟)

 .51؟١/ص ءطيسولا مجعملا رظنا ؛ءاعنص لهأ ماعط حمقلا نم ديج عون :سّلَعلا (*)

 .7/48/ص «طيسولا مجعملا رظنا ءرخدت ىتلا بوبحلا :يناطقلا (4)

 .51/ /ص «لدرخلا :ليقو ؛فاشرلا بح :ءافثلا (5)

 .04/ص ءطيسولا مجعملا رظنا ءيلوح يشع تابن ءانوطق رزبلا :شويبسالا (1)

 .87/ص ءطيسولا مجعملا رظنا فورعملا ةريزكلا بح :ةربسكلا (0)

 1١6. /ص «طيسولا مجعملا رظنا .بايثلا وأ ماعطلا هب غبصي يذلا :رفصعلا (4)

 5ك



 نَمّئلا امه نيذللا ءقرّولاو بهذلاب ساقي نأ زوجي ال هنأو .هكرتب ًاعابتا «هانكرت

 ىرتنْسُي نأ حلصيو هيف ةاكز ال ءامهانعم ريغ يف هنأل ءامهريغ ىلع نادلبلا يف ًاماع

 توقايلا ناكو .مولعم نزوبو مولعم لجأ ىلإ ربتلا نم امهريغ قرولاو بهذلاب
 رمأي ملو 5 لوسر امهنم ذخأي مل املف ,قرولاو بهذلا نم انمث رثكأ دجربزلاو

 ءيش يف دحأ ىلع هب مّوقُي ال امو :ةصاخلا لام اناكو .هانملع هدعب نم الو .ذخألاب

 .امهنم ذخؤي مل ءدقن ريغ هنأل ؛سانلا هكلهتسا

 هنأ :دقنلاو ةيشاملا ةاكز يف هني هللا لوسر نع ةماعلا تلقن ام ناك مث

 .ةرم ةنس لك يف اهذخأ

 ُدْحَأَيَو -هِداَبِع َنَع َةَبْوَكلآ ُلَبَقَي وه هللا َّنأ أَوُمَلَعَي ملأ ) : كو هللا لاق

 00 (تدقَّدّصلا

 :"7 (ةقدصلا # لضفلا) باب :مألا

 ءراسي نب ديعس نع «نالجع نبا نع «نايفس انربخأ :لاق يعفاشلا انريخأ

 نم ام ؛هديب يسفن يذلاو » :لوقي نك مساقلا ابأ تعمس :لاق ه# ةريره يبأ نع

 ءامسلا ىلإ دعصي الو ءًابيط الإ هللا لبقي الو ءبيط بسك نم ةقدصب قدصتي دبع

 هولف مكدحأ يبري امك هل اهيبريف ءنمحرلا دي يف اهعضي امنأك ناك الإ ءبيط الإ

 ِتَقَدّصلأ ُدْحَأَيَو ءهِداَبِع ْنَع َةبْوَتلأ ُلَبْقَي َوَه هلأ نأ اَومْلْعَي لأ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 ٠١4[. :ةيرتلا] © ٌحيِحَرلَ ُباَوَكلَآ َوه هللا ترأَو

 دبع .د /قيقحت مآلا رظناو 2737١ /ص ءدنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 13١. /ص 7 /ج «مألا (؟)

 .166و16١ 4 /ص 3” /ج .بلطملا



 نأ اَوُمَلَعَي ّرَلَأ ) :أرق مث «ميظعلا لبجلا لثل اهنإو «ةمايقلا موي يتأتل ةمقللا نإ ىتح

 ." ثيدحلا « ةيآلا « ٍتَقَدَّصلأ ٌدْحَأَيَو -هِداَبِع ْنَع َةَبْوَتلآ ُلبْقَي وه هلل
 نال ودم ردوهص ا وهم و 2

 7” ( تريرهْطُملا بيلو أوُرْهَطَتَي نأ بوب لاَجِر هيف ) : و هللا لاق
 7 (ءاجنتسالا #) باب :مألا

 تلزنف ءاملاب اوجنتسا راصنألا نم ًاموق نإ :لاقيو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اذإو «ةيآلا ©« تريِرَهْطُمْلا بِي هلو |وُرهَطَتَي نأ توب لاَجِر هيف ) :مهيف
 اذإو «ةراجحلا نم ىقنأ هنأل ؛هأزجأ ةراجحلا نود ءاملا ىلع يجنتسملا رصتقا

 لك ىقنأ هنأ ىري ام كلذ نم غلبي نأ الإ ؛ءاجنتسالا يف ددع الف ءاملاب ىجنتسا

 .رثكأف ثالثو ءتارم ثالث نم رثكأ يف الإ نوكي كلذ بسحأ الو .كلانه ام

 2 وره # هوك و د ره ص

 (9 (مُهَوَمْأَو ْرُهَسْفنأ َيِيْؤُمْلا برو ىَرتْشآ هلأ َّنِإ ) : كو هللا لاق
 : داهجلا ضرف لصأ :مألا

 ىلاعت هللا معنأ .هترجه ةدم هني هللا لوسرل تضم املو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءاهلبق نكت مل ددعلاب ةوق هللا نوع عم اهب مهل تئدح .هعابتاب ةعامج ىلع اهيف

 ءافش رظنا ,مهريغو نئسلا باحصأو ناخيشلا هاور .حيحص وهو .ءنسح هدانسإ ثيدحلا )١(

 .07١5/مقرب 24١4 /ص 2١ /ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا

 نأ ٌقَحَأ رموَي ٍلوأ ْنِم ئّوفٌكلَأ َلَع َسَيأ ُدِجْسَمَّل اَدَبأ ِهِِف َرُقَت ال ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 +1١[. :ةيوتلا] (« تريرْوُطُمْلا بلآ وُرَهطَمَي نأ تولع لاس دف هيف موت
 دبع .د /قيقحت مألا رظناو .45 /ص .١/ج .نآرقلا ماكحأ رظناو 215 /ص ء١/ج ألا (7)

 .١01و١5 /ص «؟ /ج «بلطملا

 "ةكجلا ُمُهَل كرأب مُهوْمأَو زهَسْفنأ تيِيْؤُمْلا حرم ىرتطأ هللا ّنِإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (4)

 'قفأ ْنَمَو'ناَةرفلاو لمجإلاو ةئَروتلا ف اًهَح هلع اًدْعَو توفي نوم هلا لَِس ىف توفي
 ١١١[. :ةبوتلا] (ُميِظَعْلُروَفْلاَوه كلِلَدو هيب ُمَُياَب ىزذأأ مكب اوُرشَبَتْسآَف هلأ تري دهب

 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 05١ /ص «41/” /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو «١15/ص «4 /ج ءمألا (0)

 .751/و 755 /ص .0 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء194 /ص 5
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 :ىلاعتو كرابت لاقف ءاضرف ال ةحابإ ناك ذإ دعب داهجلا مهيلع ىلاعت هللا ضرفف

 .ةيآلا ١[ :ةبوتلا] © مُهاَومَأَو , ْرُهَسْفنأ َنيِيْؤُمْلا حرم ىَرْشَآ هللا نإ )

 :''' (داهجلا هيلع بجي ال نميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 «عيبرلا انربخأ ءسابعلا وبأ انربخأ .ظفاحلا هّللا دبع وبأ انربخأ

 كف هيبن ناسل ىلعو .هباتك يف داهجلا ىلاعت هللا ضرف :لاق يعفاشلا انربخأ

 ْرُهَسْفنَأ َييْؤُمْلا ترم ىَرئْشَآ هلآ نإ ) :لاقف .داهجلا نم ريفنلا دكأ مث

 .ةيآلا « مُهَومَأَو

 مم تر#لم وود وجار وك 34
 عيبرلا ارق (ٌبَّصَن لَو أَمْظ ْرُهْبيِصُي ال ْمُهْنَأِب كللَذ ) : كو هللا لاق

 سمس 4و ادءاوإا < 7 م وه

 " « َنولَمْعَي أوئاك ام َنَسْحَأ ) :ىلإ

 "7 داهجلا ضرف لصأ :مألا

 8 هللا لوسر نع اوفلخت موق :ىلاعت هللا ركذ مث :هللا همحر يعفاشلا لاق

 « َكوُعَبْتأَل دِصاَق اَرَفَسَو اًبيرَق اًضَرَع َناك ول ) :لاقف مالسإلا رهظي ناك نم

 )١( /ص 7 /ج «نآرقلا ماكحأ ٠ "او١".

 أوُقْلَخَتَي نأ بارغألا َنِّم مُهَوَح ْنَمَو ةئيِدَمْلا ٍلْهَأِل ناك ام ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا (؟)

 ٌةَصَمْحَت اََو ٌبَصَن اَلَو أَم زُهْبيِصُي ال ّْهْئأِب كلِلَذ "سفن نع حش اوُبَعَِي الو هلا لوُسُر نَع
 ّلَمَع وب هَل بيك الإ الين ْوُدَع ني تولاكَي اَلَوَراَفُكَلآ ُظيِفَي اًِطْوَم توُهَياَلَوِّلاٍلمَس ىف

 اَلَو ٌةرربَك الو ُةَريغَص ٌةَقَنت َنوُفِفُي الَو © َنيِيِسْحُمْلا َرْخأ ُعيِضُي ال هَل يرإ ' ُحِلَص
 .[111- :ةيرتلا ( َنولمَْياوناحكح ام نسخ هلآ ُمُهَتِجَِل َْ بيع 4 داو بروك

 د /قيقحن مألا رظناو ١5و9١ /ص 7 /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو ١١١ /ص 4 /ج ءمألا 2م

 .7717/ص 0 /ج .بلطملا دبع



 كلذ هتنابإ دعب َدْعَبو برق اميف داهجلا مهيلع نأ «ةيآلا هذه يف نابأف [4؟ :ةبوتلا]
 عيبرلا أرق « ٌبَصَت اَلَو أَمَظ ُْهْبِيِصُي ال ْمُهْنَأِب كلِلاَذ ) :هلوق يف ,ناكم ريغ يف هل تر ورا 0 03 سا ع 0

 .ناتيآلا « َنوُلَمْعَي اوُئاك ام َنَسْحَأ ) :ىلإ

 :''' (صوصخلا هلخديو ماعلا هب داري اماع باتكلا نم لزن ام) باب :ةلاسرلا

 مْهَوَح ْنَمَو ِةئيِدَمْلا ٍلْهَأِل ناك ام ) :هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 يلا ( يي نغ يطأ وطول ٍلوُسر نع أوُفّلَخَتَي نأ باَرغألاآ َنِّم .ع

 سيلو «لاجرلا نم داهجلا قاطأ نم هب ديرأ امنإو .'"' اهلبق ةيآلا ىنعم يف اذهو

 يفف .هقطي مل وأ داهجلا قاطأ .ك# ينلا سفن نع هسفنب بغري نأ مهنم دحأل

 .مومعلاو صوصخلا ةيآلا هذه

 :"' (هدلول لجرلا ةيطع) باب :ينزملارصتخم

 0 لاملا ءاطعإ ىلع هؤانث لج هللا دمح دقو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 او ةَربك لَو ةَريغَص ٌةَقَفت َنوُعِفَُي اَلَو ) :اهنمو ءامهب رمأو ريخلا هوجو

 .ةيآلا ( ْمنَق َبِيُك ِإ ايِداَو وُعَطَفَي

 .64/ص ء187و١141 /ناترقفلا ةلاسرلا )١(

 صوصخلاو مومعلا نم اهيف ام :يأ (؟)

 /يعفاشلا بقانم رظناو 8١21/ص «.ثيدحلا فالتخا / رظناو 25019/ص «ينزملا رصتخم (9)

 .١181و١16 /ص ٠١. /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو , 58 /ص .١/ج «يقهيبلل

 ل



 ركل 7 .هوكص 007

 ' ( ةفاك اوُرِفَنَيِل َنوُئِمْؤُمْلا تراك اَمَو ) : كو هللا لاق

 0 داهجلا هيلع بجي ال نم :مألا

 َتيِيْؤُمْلا ٍضَرَح ) :266 هيبنل ىلاعت هللا لاق دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؛ ثانإلا نود روكذلا كلذب دارأ هنأ ىلع لدف «ةيآلا [10 :لافنألا] 6 ٍِلاَتَقّلَ ىَلَع

 الس 1 خي رب م متم رس حاسس طا ل اى نس 09 .ويانكلا .
 « ةفاك ًاوُرِفَيِل َنوُئِيَؤُمْلا تراك امو ] :ىلاعت لاقو «"” تانمؤملا :ثانإلا نأل

 .ثانإلا نود روكذلا هب دارأ هنأ ىلع لدي اذه لكو «ةيآلا

 :'' (ملعلا) باب :ةلاسرلا
 ةركهم م

 ةفاك اوُرِفَيِل َنوُئِمْؤُمْلا تراك اَمَو ) :هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 أَوْعَجَر اَذِإ َمُهَمْوَق اوُرْدنُيِلَو نيرذلا ىف أوُهَقَفَتَِل ٌةَفِبآَط مكي ٍدَقَرِف لك نِم رقت الولف

 هباحصأ نم هعم اًرغو ك# هللا لوسر ازغو .ةيآلا « َتوُرَدَحع ْرُهّلَعَل ْمْهَِ

 انربخأو «كوبت ةوزغ يف بلاط يبأ نب يلع فلخت ىتح ءىرخأ فّلخو ةعامج

 6 ٌةَفيآَط ْمُجبَم ٍةَقَرِف ِلُك نِم َرفت اَلَوَلَف ) :ةفاك اورفنيل اونوكي مل نيملسملا نأ هللا

 ضعب ىلع وه امنإ هَقَمَلا نأو .ضعب نود مهضعب ىلع ريفنلا نأ ربخأف «ةيآلا
 . ضعب نود

 مهم َوَقرِف َلُك نِم رقت اَلْوَلَف  ةفاك اوُرِفنَيِل َنوُئِيْؤُمْلا راك اَمَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 .[١1؟ :ةبرتلا] ( َتروُيَذَحت مهلك ْمِهَلِإاَُعَجَر اَذِإ ْمُهَمْوَ اوُِذَِلَو نيِدلأ ىف اوُهَقَفَتمل ةَقيآَط
 .718/ص وم /ج «بلطملا دبع .د /قيقفحت مألا رظناو لكك /ص ف /ج «مألا قفز

 .- ملعأ هّللاو - روكذلا مهب بطاخملا نينمؤملا سيلو تانمؤملا :ثانإلا ىمسم نأ :يأ 5

 7” /ص 5 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2757و” 55 /ص .440- 944 /تارقفلا ةلاسرلا (:5)

 "و
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 هللاو - اهلهج عسي ال ىتلا "'' ضئارفلا مْظُع يف ضرفلا ادعام كلذكو

 اذإف .بوني اميف ةيافكلا دصق هب ًادوصقم هيف ضرفلا ناك ام لك اذكهو - ملعأ

 .مثأملا نِم هنع فلخت نم جرخ ةيافكلا هيف نم نيملسملا نم هب ماق

 9 (رافكْلا حرّم مُكتوُلَي تريلا اوُلتنَق ) : 36 هللا لاق و 17 - 2 4 ط ريق
 00 داهجلا ضرف عيرفت :مألا

 تب مُكَتوُلَي تريزُلا اوُنِينَق ) :دك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مهداهجب أدبن نيذلا ْنَم نابأ مث ,نيكرشملا داهج هللا ضرفف «ةيآلا « رافَكْل

 هللا ضرف يف ًالوقعم ناكو .نيملسملا نولي نيذلا مهنأ مهملعأف .نيكرشملا نم

 ىلع اووق اذإ مهنأل ؛ اراد نيملسملاب مهبرقأ ءدّهاجُي نأب مهالوأ نأ مهداهج

 برق نم ناكو .ىوقأ مهنم برق نم داهج ىلع اوناك .مهريغ داهجو مهداهج

 نم رثكأ ٍبْرَق نم ةياكن نأو ءنيملسملا تاروع نم هبرق نم دهاجُي نأ ىلوأ
 .دعب نم ةياكن

 وأ ءودعلا لاح توتسا اذإ ةفيلخلا ىلع بجيف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مهنأل ؛ نيملسملا رايد نم ودعلا برقأب أدبي نأ «ةوق مهيلع نيملسملاب تناك

 ىتح «هنود ودع ىلع نيملسملا قيرط نم مهفلخ نم لوانتي الو ؛مهنولي نيذلا

 .ضئارفلا مظعم يف :يأ )١(

 أوُدِجَيْلَو راَفُكْلا تي مكتولي تريزا اوَُق اوُتَما نينا اجيأتَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (0)

 .[175 :ةبرتلا] ( ترِقَتُمْلآ َعَم هلآ نأ اَوُمَلْعأَو ةَظلِغ مكيف
 .د /قيقحت مألا رظناو 20و19 /ص 37 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .1758ص ء4/ج ءمألا (*)

 ."785-88/ص 4 /ج .بلطملا دبع

 كليك



 .- باتك لهأ اوناك نإ - ةيزجلا اوطعي وأ ءاوملسي نأب هنود ودعلا رمأ مكحي

 أدبي نأ ءودع نيملسملا ىلع ّلِطُي ملو .مهءارو ودع لوانت دري مل نإ :هل ُبِحأو

 يلي لك ناك نإو «نيملسملا نولي نيذلا مساب ىلوأ مهنآل ؛ نيملسملا نم مهبرقأب
 نود نيملسملا نم ًاموق يلت ةفئاط لاتقب أدبي نأ ُبحأ الف نيملسملا نم ةفئاط

 لاح فلتخا نإف ؛مهريغ موق ىلإ ىرخألا نم مهنم برقأ تناك نإو ؛نيرخآ
 ودعلاب مامإلا أدبيلف ءضعب نم فوخأ وأ ضعب نم ىكنأ مهضعب ناكف ءودعلا

 نإ - دعبأ هراد تناك نإو .- كلذ - لعفي نأ سأب الو ءىكنألا وأ .فوخألا

 نوكتو «هلثم هريغ نم فاخي ال امث هب أدب نمم فاخي ام ىتح - ىلاعت هللا ءاش

 ينلا غلب دقو ءاهريغ يف زوجي ال ام ةرورضلا يف زوجي هنآل ؛ةرورض ةلزنمب هذه

 ودع هبرقو هيلع 8 ىيبنلا راغأف .هل عمجي هنأ رارض يبأ نب ثراحلا نع

 سينأ نبا لسرأف .هل عمجي حيبتن نب نايفس يبأ نب دلاخ نأ هغلبو .هنم برقأ

 .برقأ ودع هبرقو «.هلتقف

 امك ودعلا لاح اهيف نيابتي ال ةلزنم هذهو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نإو .لاجرلاب نيملسملا فارطأ دس هب ْأَدْبُي ام لوأ نوكي نأ بجاولاو .تفصو

 يف ودعلا ''' بايتنا لبق ودعلا عفد ءرمأ لكو قدانخلاو نوصحلا ىلع ردق

 نم هيلي نم برحب موقي نم هيفو الإ فرط نيملسملل ىقبي ال ىتح ؛ مهرايد

 لهأ مهتيالوب مئاقلا نوكيو ءلَعَف رثكأ هيف نوكي نأ ىلع ردق نإو «نيكرشملا
 «قفرلاو ةانألاو ,ةدجنلاو برحلاب ملعلاو ,نيملسملل ةحيصنلاو لقعلاو ةنامألا

 .ةلجعلاو شطبلا ةلقو .هعضوم يف مادقإلاو

 ١76. //ص «طيحم ا سوماقلا رظنا «مهدلب يف ودعلا لوخد لبق مهلتاق :يأ )غ١(

 كليا



 ُهَنَداَر ْمُكَْبأ ُلوُقَي نم مُهتِوَقٌةَروُس َتَلِْنَأ أ آم اذِإَو ) : كو هللا لاق

 2 وردوا هت اوثما# تري مهمه

 أوُتاَمَو ممهسِجَر لِ اًسِْجِر مجمدَرَق ٌضَرُم مويولق ىف ت ترين اًمأَو

 !ردناا ةيوتلا « ترورفتك حد مهو

 ةحصو مالكلا لوصأب يعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم
 :") (اهيف هداقتعا

 لوي نم مهن ةزوُس تأ اًذَو ) :هركذ لج هلل لاق :هل هللا همحر يعفاشلا لاق وم هدر و
 اًمأَو © َنوُرِشَبََسَي مهو اًمَميإ َمهتداَرق اوُمماَ تريلا امك اًمنميِإ ذه ُهَنَداَز مكب

 ( توك مهو ْوُناَمَو ْمهِسَجَر لإ اًسِجر َمُهداَرَك ىرضَرُم مويوُلق ىف ينل

 .ةيآلا [1 : :فهكلا] ( ىذه َمُهْدزَو ميري أوُتماَ يف مَ ) :لاقو نانيآلا

 الو هيف ناصقن ال ًادحاو هلك ناميإلا اذه ناك ولو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 مامتب نكلو «ليضفتلا لطبو ءسانلا ىوتساو ءلضف هيف ٍدحأل نكي مل «ةدايز

 تاجردلاب نونمؤملا لضافت ناميإلا يف ةدايزلابو «ةنجلا نونمؤملا لخد ناميإلا

 .رانلا نوُطّرفُْلا لخد ناميإلا نم ناصقنلابو «ةنجلا يف هللا دنع

 نيب قيبؤس امك هدابع نيب قباس .رزعو لج هللا نإ : هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع ئرما لك لعجف .هيلع قبس نم مهتاجرد ىلع مهنإ مث ءناهّرلا موي ليخلا

 لوضفم الو ءقباس ىلع قوبسم ممُدَقُي الو ؛هقح اهيف هصقنُي ال هِقّْبَس ةجرد

 ىلإ قبس نمل نكي مل ولو ءاهرخآ ىلع ةمألا هذه لوأ لضُم كلذبو «لضاف ىلع

 .اهوأب ةمألا هذه رخآ قحلل «هنع أطبأ نم ىلع لضف ناميإلا

 .ناتلماك انه اتدرو ناتيآلا )١(
 .597 /ص .١/ج ؛يعفاشلا بقانم (؟)
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 نبال) ناميإلا نع باوجلا اذه تيأر دق :هّللا همحر لبنح نب دمحأ لاق

 هذخأ (ديبع وبأ) نوكي نأ لمتحيف ناتياكحلا تحص نإف ءاذه نم طسبأ (ديبع

 .- ملعأ هللاو- ًالوق ٌلوق قفاوي نأ لمتحيو «نايبلا يف داز مث ,يعفاشلا نع

 ؟ هم
 ام ِهْيَلَع ُريِزَع مكي فنأ ني كوُسَر َمُكَةءآَج [َج َدَقَل ) : كو هللا لاق

 "7: ديوت» (ٌكيِحرُفوُدَر تربيْؤُمْلاب مُكيَلَع صير شيع
 (”ةمدقملا :ةلاسرلا

 بختتملا هيحول ىفطصملا - 8 - ةئريخ ناكف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هب لسرأ ام معأو «هتوبن متخو .هتمحر حتفب ؛هقلخ عيمج ىلع لضفملا «هتلاسرل

 لضفا ؛ةرخآلا يف عفشملا عفاشلاو «ىلوألا يف ورْك عم ُهْركذ عوفرملا ؛هلبق لسرم
 دمحم ءارادو ابسن مهّريخو ءايندو نيد يف هيضر قلُخ لكل مهعمجأو ءأسفن هقلخ
 ءايندلاو نيدلا يف عفنلا ةماعلا .ةصاخلا ُهّمَعِن قلو انفّرعو ءهلوسرو هدبع

 ٌصيرَح َرْثِنَع اَم ِهْيَلَع زيِرَع َمُكييفنَأ ني كوُسَر َمُكَءآَج َدَقَل ) :لاقف

 .ةيآلا « ٌميِحرُفوُدَر تييؤُمْلاب مكَيَلَع

 :"' (سماخلا نايبلا) باب :(اضيأ) ةلاسرلا
 نصخ اهب - ا هلوسر ىلع :يأ - معي افرعو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اَم ِهْيَلَع ُريِرَع َمُكِسشنَأ ْنِم كوُسَر َمُكَءآَج ْدَقَل ) :لاقف «هناكم نم هب

 .ةيآلا ( ٌميِحّرفوُدَر تيِيْؤُمْلَاِب مكيَلَع ٌصيِرَح ٌرْشِدَع

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 .1١"و١؟/ص 279 - ١ا/ /تارقفلا ةلاسرلا (؟)
 .48و4//ص 23177 /ةرقفلا ةلاسرلا (*)
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 :'' ىضم ام ىوس ةقرفتم تايآ ف - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 يهتشأ امف - نيتيآ ةحرابلا ٍتطبنتساو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ( ءهِنْذِإ دْعَب ْنِم 1 عَ ني اَم ملا يدي ) :- اهيف امو ايندلا امهطابنتساب

 :ةرقبلا] © ءهنذإب د ُهَدنِع ُعَفْشَي ىذا اَذ نم ) :ريثك اذه هللا باتك يفو «ةيآلا

 2 هللا نذإب الإ ءاعفشلا ّلّطَعُتَف ةيآلا هه
 ال

 َنوُجَري ال ع تريلا سَ اناا ْمهيلع تاو ) : قي هللا لاق
 ملل ال  ىب يس رى

 : ىإ روكي ام لق هَ أ اَدَهِرْيَغ ٍناَءَرقِب تْنَآ انَءآَقِل
 نإ م كا ل 7 م
 إ عينا ! َىِيَفَت يآقلت

 0 ( موصلا) بايب :مألا

 عضوم لاب هنيدو هباتك نم هل هيبن عضو كبك هللا نإ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لزنأ اميف لوقي ال هنأب نيملاع اونوكي نأ هقلخ ىلع ضرفلاف «هباتك يف نابأ يذلا

  شرلا ىلع ئؤتشأ فراج ٍةكِ ىفضزألاو توَمَسلا َقَلَح ىلا هللا مكبر نإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )0(

 .[؟ :سوي] ( وردت الفأ هوُدْبعأَف َمُكِبرهَلل ُعُكِلدأ د دَْبْنِ الإ عيِفَف نيام درا يدي
 .141و٠18 /ص ؟ /ج «نآرقلا ماكحأ (؟)

 مث زكر اوُرِهْغَتْسأ أو ) :ىلاعت هلوق يف يهو 2” /ةيآلا دوه ةروس يف اهريسفت دريس ةيناثلا ةيآلاو (*)

 .6 اًنَسَح اًهَتُم مُكَعَيَمُي ِهِيلِإ أَوُبوُت

 تن اًنَءآَقِل َنوُجَدَي ال تيذأأ َلاَق وْسََيَي اََتاَياَم َمِهيَلَع تت اَذِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (5)

 نإ كب يع َْحوُي ام الإ عب نإ "ىيفت يآقلت ني هدب نأ نإ روكي ام لك " ُهلِدَبْوأآَدَه ِرْيَغ ناََرُق

 1١[. :سنوي] © ٍميِظَعرمْوَي َباَّذَع تر ُتِيَصَع ْنِإفاَحَأ

 .44/ص 9 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «86 /ص «ملعلا عامج رظناو «189 /ص ال /جمآلا (5)

 املا



 العو زع هللا نع نّيب هنأو .هللا باتك فلاخي ال هنأو ؛هيلع لزنأ امب الإ هيلع هللا

 لَن اَذِإَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :كْبَك هللا باتك يف كلذ نايبو «هللا دارأ ام ىنعم

 ُهلَدَبْوأ آَدَهِرْيَغ ٍناَءَرُقِب تن اَءآَقِل َنوُجَرَي ال تيِذلأ َلاَق ٍوسَتَيَي اَُتاَياَء رِهيَع
 .ةيآلا ( كلِ ََحوُياَم الإ ُعيكأ نإ يفت يقي ني ءُهِدبأ نأ ىل روكي ام لق

 نع ءورمع يبأ نب ورمع نع «يدرواردلا انريخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 الإ هب هللا مكرمأ امم ًائيش تكرت ام» :لاق # هللا لوسر نأ .بطنح نب بلطملا

 .ثيدحلا ''« هنع مكتيهن دقو الإ هنع مكاهن امم ًائيش تكرت الو ؛هب مكترمأ دقو

 7 خوسنملاو عسانلا ءادتبا :ةلاسرلا

 ءأصن لو ام 0 باتكلل يه هه امنإو «باتكلل ةخسان ال ةنسلا نأو «باتكلاب

 كايا .مهلع لت إو ) :قي هللا لاق ءالمج هنم هللا لزنأ ام ىنعم ةرسفمو

 ام لك ُهَلْدَب ْرَأ زأ ادم ِرْتَع ٍناَءرُقي تن اكَءاَقِل َنوُجْرَي ل تريلا َلاَق 05

 ارإ ُفاَحأ أَن كإ ييوُباَم لإ ٌعبَأ نإ ىيفك يآقلت ني هدب نأ لإ ثروُكي

 عابتا هيبن ىلع ضرف هنأ هّللا ربخأف ,ةيآلا © ٍميِظَع ٍرمْوَي باَّذَع يَ َتْيَصَع

 .هسفن ءاقلت نم هليدبت هل لعجي ملو ؛هيلإ ىحوي

 نايب «ةيآلا « َىِْفَت يآقلت ني ُّهَلِدَبَأ نأ ّىِل روكي ام ام ) :ىلاعت هلوق يفو

 وهف .هضرفل ئدتبملا ناك امك «هباتك الإ هللا باتك خسني ال هنأ نم .تفصو ام

 .هقلخ نم دحأل كلذ نوكي الو - هؤانث لج - هنم ءاش امل تبثملا ليزملا

 رظنا ءأحيحص حبصيو اهب ىوقتي دهاوش ثيدحللو «ءانعم حص دقو لسرم هدنس ثيدحلا )000(

 :ظفلب درو دقو 23176 /مقرب «417-415 /ص "7 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش

 .ثيدحلا « ...هنع هللا مكاهن امم ًائيش تكرت الو ...»

 .77 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ء«7١٠و ٠١6 /ص 515-11 /تارقفلا ةلاسرلا قفز
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 ("” ةمدقملا :يعفاشلا بقانم

 ىلع نيبو «نيبتسملا باتكلا هعم ىلاعت هللا لزنأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لإ اهديها ) :هيلع لزنأ اميف لاقف ميقتسملا طارصلا قيفوتلاب هيلع معنا

 ىتح هتمأ يف - و - هكرتف .ةيآلا ( مقَتْسُم طر "رص ْىإ ُءاَشَي نَم ىِدَجََوِمّلَصلَآ راد

 .هتمحر ىلإ هضبق مث :ةمكحلاو باتكلا مهمّلعو ؛ةحيصنلا ىّذأو «ةلاسرلا لب

 هلل ةئيشملا تابثإ 2 - يعفاشلا - هنع رثؤي ام) باب :( ًاضيأ) يعفاشلا بقانم

 0 .تاذلا تافص نم يهو 8

 نّيبف ءاهمرُح نم نود ةعاطلل قيفوتلاو ةداعسلاب هيلع معنأ نم :ىنعي .هيلع معنأ

 ةيصعملا نع ةمصعلاو «ةعاطلل قيفوتلا :يه ىتلا ةيادهلاو .ةماع ةوعدلا نأ اذهب

 ٍطرِص إ ُءآَشَي نم ىِدَجيَوٍمّلَسلَآ راد ْلِإ اوعَدَي هلو ) :َكك هللا لاق امك .ةصاخ

 .ةلماك انه تدرو ةيآلا )١(

 .14 /ص كل /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم قفز

 4١9. /ص .١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم ()
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 مسوالرو

 7 ( هيف أونُكَسَتِل ليْلا مُكَل "١لَعَج ) : كو هللا لاق

 ٌنهنيب لدعلاو مّسقلا عيرفت :مألا 0
 كرابت هللا لاق نكس هنأل ؛ ليللا مْسَقلا دامع :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ( هيف اوُنُكَسَتِل قمل ْمُكَل َلَعَج ) :ىلاعتو

 وأ تاملسم رئارح جاوزأ لجرلا دنع ناك اذإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لك دنع تيبي نأ هيلعو ءءاوس مْسَقلا يف نهف «تايباتكو تاملسم وأ «تايناتك

 نوكي الو «ةليل ةمأللو نيتليل ةرحلل ْمّسَق َةَمْأ نهيف ناك اذإو «ةليل نهنم ةدحاو
 .مْسقلا وه ليللا نأل ؛اه مسقي مل ىتلا ىلع ليللا يف لخدي نأ هل

 خسانلا نم ةدايز اهلعلو ءاهانتبثأ امك اهنودب ةيآلا يف يهو واولا ةدايزب لعجو :مألا يف تبتك )١(

 ف نإ 'ارِصِبُم َراَهئلَآَو هيف اوُُكْسَتِل َلْيْلأ ْمُكَل َلَعَج ىلا وه ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 .[ :سنوي] ( َتوُعَمَسَيِْوَقْلوَسَيَأَل َكِلَذ

 .1814/ص ترج «بلطملا دبع 5 /قيقحن مألا رظناو وى /ص ه /ج مألا 2
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اًنَسَْح اًعَعُم مُكَعَيَمُي ِهَِلِإ أَبو مت ركَي كر اوُرِفْغَتْسا نأ أَو ) : كو هللا لاق

 "” ( ىَكَسُم لَجَأ

 ام ىوس :ةقرفتم تايآ # ريسفتلا # - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ
 :'”ىضم

 ِنَأَو ) :(مالسلا هيلع دوه ةروس يف) ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دعوف «ةيآلا ©« ىّب ىَعَسُم ٍلَجَأ لِ اًنَسَح اهتم مُكَعِيَمُي ِهَِِإ أَبو مت زكر أوُرِفغَتْس

 ٍٍلْضَف ىذ لك ِتْوُيَو ) :لاق مث .توملا ىلإ عتمتلا :ًارفغتسم بات نم لك هلل

 .ةرخآلا يف :يأ «ةيآلا 4 ءُهَلّضَف

 همِلَع ٌملع نكلو ؛ةقيقح ىلع نييئات نحن انسلف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .؟ًانسح ًاعتمت ءايندلا هذه يف اَنْعتُم دقو :نيبئاتلا ةقيقح ام ؟؛هّللا

 ٍرلَجأ نإ اَسَح مدعم مُكَمِيَمُي هيل اَوُيوُت مث زكر اوُرِفْفَتْس نو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(
 .[* :دوه] ( ريك ْوَي باَذَع رْوَيلَع ُكاَحُأ فَ اّلَوَت نإو ءُهلْضَف ل ضَف ىذ لك ِتُْيَو ىكَسُم »4 هع -. . « ش و -

 اهطبنتسا هنأ يعفاشلا ركذ ىتلا ةيناثلا ةيآلا يه هذهو ١218/ص «.؟ /ج «نآرقلا ماكحأ (؟)

 هيلع فسوي ةروس نم .” /ةيآلا ريسفت رظنا ءاهيف امو ايندلا امهطابنتساب ىهتشي امو ةحرابلا

 .مالسلا
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_- 

 ” ( اًهَقْزر هللا لَع الإ ضرألآ ىف ٍةَبآَد نِم اَمَو ) : كي هللا لاق

 :"” (صوصخلا هلخديو ماعلا هب داري اماع باتكلا نم لزن ام نايب) باب :ةلاسرلا

 ٍضَرألآ ىف ٍةَبآَد نِم اَمَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 اهقزر هللا ىلعف ةباد لكو هيف صاخ ال ماع اذهف «ةيآلا © اَهُقِْر ِهّللا لَع الإ

 .اهعدوتسمو اهرقتسم ملعيو

 0 ( َتيِمَوَق لإ حوت اَتلَسْرَأ َدَقَلَو ) : كو هللا لاق

 :'” دحاولا ربخ تيبثت ف ةجحلا :ةلاسرلا

 © َهِمْوَق ْلِإ حوت اَئلَسَرَأ َدَقَلَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اهب اونياب يتلا مالعألا يف «هئايبنأ يف هقلخ ىلع هتجح هؤانث لج ماقأف «ةيآلا

 مهّلئالدو ءايبنألا رومأ دهاش نم ىلع ةتباث اهب ةجحلا تناكو .مهاوس هقلخ

 موقت «ءاوس هنم رثكأو كلذ يف دحاولا ناكو .مهدعب نمو .مهريغ اهب اونياب يتلا

 .رثكألاب اهمايق مهنم دحاولاب ةجحلا

 اَهرقَتْسُم ُمَلعَيَو اًهُقْرِر هللا كَع اَلِإ ٍضَرألا ىف ِوْبآَد نِم اَمو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 ١[. :دوه] ( ٍنرُم يمّتكح يفكك اَهَعَدوَتْسُمَو

 .77 /ص .١/ج نآرقلا ماكحأ رظناو 04و 5” /ص 489١و ١7/4 /ناترقفلا ةلاسرلا (؟)

 .[16 :دوه] (« ٌثيُث ٌريِذَت ْمُكَل نإ َمهِيْوَق لإ عوُن اَتلَسرُأ َدَقَلَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا 2(

 .47او 5"4/ص ١1١171و1707* /ناترقفلا ةلاسرلا (:)

 لمح



 < 6 2 هد واد م 0 ا ا

 ' ( كللمأو ٍنيتثآ ٍنْيَجْوَر لك نم اف لمح ) : و هللا لاق

  يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 :") (تاولصلاو تاراهطلا

 :لئاق مهنم لاقف ك8 دمحم لآ يف سانلا فلتخاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلاعت هللا لاق :لوقي نأ هبشأ ,بهذملا اذه بهذ نمو ءدمحم نيد لهأ :دمحم لآ

 .ةيآلا (« كلآهأو ِنمْنآ ٍجْوَر لك ني ايف لي ) :مالسلا هيلع حونل

 ""' ( ِلِزْعَم ىف تراَكَو دبي حوُت ىَداَتَو ) : كو هللا لاق هم - وال 0200

 :“” (ثيراوملا) باب :مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 هتبأ حوُت ئَداَتَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :ماعنألا] ( َرَراَم ِهيأل ُميِهَرَتإ َلاَق َذِإَو ) :كك لاقو «ةيآلا © ٍلزَعَم ىف تراك
 «حون هيبأ ىلإ حون نبا بسنو «رفاك هوبأو «هيبأ ىلإ ميهاربإ بسنف «ةيآلا 4

 ٍنيَجْوَز لك ني انيِف َلْيْخَآ انف ُروتلَآ َراَقَو اًنْرْمَأ :آج اَذِإ ْنَمَح ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا )١(

 4٠[. :دوه] © ليف اَّلِإ دهَعَم َنَماَء آَمَو َنَماَء ْنَمَو ُلْوَقْلآ ِهْيَلَع َقَبَس نم الإ كللَمَأَو نين

 .4 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ (؟)

 لع ىف َتراَكَو هنأ حوُن ئَداَتَو ٍلاَبجْلأَك ٍجْوَم ىفزهي ىرُج َىهَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 َمصاَع ال َلاَق ءآَمْلا سم ىُمِصْمَي لبَج لإ َيِواَعَس لاَق © َنبرِكْل عم نكد او انَعُم بكحاأ قي
 .(4-4 :دوه] ( تَرِقَرْغُمْلا نم تراك جوَمْلأ امي َلاَحَو محو نَم الإ هَل رمأ نم مْ

 /قيقحت مألا رظناو «.154و ١7 /ص «١/ج .نآرقلا ماكحأ رظناو ءالال /ص ء4/ج ألا (8)

 .١٠١١/ص 6 /ج .بلطملا دبع .د

 1ع



 0 (فلحلاو ءالولا) باب :(اضيا) مألا

 َتَراَكَو هْدَتبَأ ٌحوُت ئَداَتَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نُمِصْعَي ٍلَبَج لإ َىِواَمَس َلاَف © َنيِرِفَكْلا َعَم نْكَت الو انعم بكأ ّىّْبَي ٍلِزَعَم ىف

 تَرَكَ ُجْوَمْلأ اَمِْيَب لاَحَو مِحّر نم اَلِإ هَل مأ نم ميل َمِماَع الل لاَ _ءآَمْلأ م
 لدف مهنيب باسنألا عطقي ملو «نيّدلاب مهنيب كك هللا زيمف «ناتيآلا « َترِِقَرْغُمْلا َنِم

 نيدلاو لوزت ال ةتباث باسنألا .ءيش يف نيدلا نم تسيل باسنألا :نأ ىلع كلذ

 .رفاك هنباو هيبأ ىلإ حون نبا بسنو .هنم نوجرخي وأ هيف نولخدي ءيش

 :"' (ءالولا ف) باب :ينزملا رصتخم
 عطقي ال امك ءالولا نيدلا فالتخا عطقي الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 بسنلا عطقي ملف «ةيآلا © دُهتْبَأ حوُت ئّداتو ) :هؤانث لج هللا لاق .بسنلا
 .ةبئاس قتعأ نمل ءالولا كلذكف «نيدلا فالتخاب

 مك تأ قَحْلآ َكَدَعَو ّنِإَو ىلهَأ ْنِم م ىنبَأ ْنِإ ) : 3و هللا لاق

 ” ( ٍحِلَص ريغ ٌرْيَغ ُلَمَع مهن " كللهأ ْنِب سي هدَنِإ ُحوُمَي َلاَف © نيكل

 ذل يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 :(2) (تاولصلاو تاراهطلا

 «مالسلا هيلع حون ناسل ىلع (ىلاعت هللا) ىكحو :هّللا همر يمفاشلا لاق

 حوندي لاق © َنيِمكَحلَأ ُمكَحَأ تن َتنأَو قَحْلا ُكَّدَعَو ّنِإَو ىلهأ ْنِم ىنْبأ نإ ) :لاقف

 .1؟06/ص «4 /ج ألا )١(
 .١57/ص «ينزملا رصتخم (؟)

 ْقَحْلأ َكَدْعونإَو ىلهأ نم ىتأ نإ تو َلاَقَ م مُهَبَر حوُت ئّداَتَو ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا (*)

 ل منَ ا مِلَص يع لت نإ كللهأ ْنِم سيل ءةْنِإ حوُمَي َلاَق © َنيمكتا ْمكْحَأ تن أَو
 .[6-15 :دوه] © َنياِهنَجْلأ َنِم َنوُكَت نأ َكِلْطِعَأ َّيإ عِلِع يب كَل

 .74 /ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ (4)

 نفت



 نأ نع كرشلاب هجرخأف ءناتيآلا ( مِهَص ُرْوَغ لَ هَ كللهأ ْنِم سيل

 .مالسلاو ةالصلا هيلع حون لهأ نم نوكي

 هللا لوق نأ :ةيآلا هذه ىنعم يف هيلإ بهذن يذلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .كعم مهلمحب كانرمأ نيذلا :ينعي ؛6( كللهأ ْنِم سيل ءهنِإ ) :كك

 َقْبَس نم الإ كللهَأَو ) : كو هللا لاق :ليق ؟تفصو ام لد امو :لئاق لاق نإف

 قبسي مل نم .هلهأ نم لمحي نأب :هرمأ هنأ هملعأف «ةيآلا ٠.[ :دوه] 6 ُلّوَقْلَآ ِهْيَلَع

 .ةيآلا ( ٍحِلَصض ُرمَغ لع هْهْنِإ ) :لاقف هل نيب مث ؛ةيصعم لهأ هنأ «لوقلا هيلع

 هنأكف قي دمحم ينلا جاوزأ :دمحم لآ :لئاق لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يل تسيل :ينعي امنإو ءال :لوقيف ؟لهأ كلأ :هل لاقي لجرلا نأ ىلإ .بهذ

 .ةجوز

 ال مالك ىنعم نكلو ؛ ناسللا لمتحي ىنعم اذهو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :لجرلل لاقي نأ «ءكلذو «.هيلع لدي مالك ببس هل نوكي نأ الإ «فرعي

 وأ ء«تجوزت :دارأ هنأ - مالكلا لوأب - فرعيف تلهأت ام :لوقيف ؟تجوزت

 .ةجوزلا نم نوكت امنإ ةبانجلا نأ فرعيف ,ءيلهأ نم تبنجأ :لجرلا لوقي

 زيزع انأو «يلهأ روزأ انأ وأ ءاذك دلبب يلهأ :لوقيف لجرلا أدبي نأ امأف

 .تيبلا لهأ ىلإ :اذه يف سانلا بهذي امنإف ءلهألا ميرك انأو ؛لهألا

 نود ءاهب درفني ىبلا ,كل# دمحم ةبارق :ه# دمحم لآ نأ ىلإ :نوبهاذ بهذو

 ...هتبارق نم اهريغ

 .ةقدصلا مهيلع هللا مّرح نيذلا :دمحم لآ :" هللا همحر يعفاشلا لاق

 .سمخلا اهنم مهضوعو

 ./7/ص 2١ /ج «نآرقلا ماكحأ 2غ(

 4ع:



 هجاوزأ هني دمحم لآ عم لخدي نأ بحأل ينإو :''' هللا همحر يعفاشلا لاق

 كلف ينلا نع يوُر ام ىتأ دق نوكي ىتح «'' هتيرذو

 " ( رم ةماأ و ْىلِإَو ) : كو هللا لاق

 ا دحاولا ربخ تيبثت ف ةجحلا :ةلاسرلا

 .ةيآلا © اًدوه َّمُهاَحَأ ٍداَع ْلِإَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 /ةرقفلا وأ ؛مالسلا هيلع دوه ةروس نم 76 /ةيآلا ريسفت يف ًاقباس درو ام رظنا

 .ةلاسرلا باتك نم :"70ص ١١١

 © ( اًحِلَص ٌمُهاَحَأ . َدوُمت َلِإَو ٠ : كو هللا لاق

 :('' دحاو ربخ تيبثت ل ةجحلا :ةلاسرلا

 © اًحِلَص ٌمُهاَحَأ َدوُمُث َلِإَو ) :- ىلاعت هللا- لاقو :هللا همحر +ر يمفاشلا لاق

 وأ «مالسلا هيلع دوه ةروس نم 70 /ةيآلا ريسفت يف اقباس درو ام رظنا .ةيآلا

 .ةلاسرلا باتك نم 47" /ص ١7١١. /ةرقفلا

 .14و 7 /ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ )١(

 رظنا «بلطملا دبع وئبو مشاه ونب :دمحم لآ نأ يف هللا همحر يعفاشلا نع راتخملا بهذملا (؟)

 1 .عومجملا باتك يف يوونلا ىلإ هازعو 8 /مقرب (شماهلا) 0 /ص ١. /ج «نآرقلا ماكحأ

 هرتَغ لِ ْنِم مُكَل اَم هَل اوُدبْعأِم ْرَشَي لاق اًدوه ْمُهاَحَأ ٍداَع َلِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 .[66ْ :دره] « تر وريفُم الإ زمن : نإ

 .4ا/و ؛"5/ص ١171و ١7١8 /ناترقفلا ةلاسرلا (4)

 هع ونَلإ ْنِم ركل اَم هلآ اوُدبْعأِ ْوََي َلاَق اكِلَص ْمُهاَحَأ َدوُمُت لِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (0)

 5١[. :دوه] ( بيت بيرق ير نإ ِهِلِإ أوبن ُهوُرِفْفَتْسآَك اه ْرُكَرَمَحَتْسآَو ضَرألآ ني مكاتدأَو ه١
 .1"الو ؛17"/ص ١١11و ١١١5 /ناترقفلا ةلاسرلا (؟)

 دكت



 #0١ ء.اكأ وون 5 تش لك أ كت
 ( م اّيأ ةثللث مكراَد ىف أوعّنمت ) : 5 هللا لاق

 0 (ناعللا) باي :رهازلا

 .ًاثالث هباذعب ىضق نم َْبَو هللا عّنم دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ( راي ةَنَلث ْمُكِراَد ىفاوُعَتَمَت ) :ك هلل لوق .دارأ :هللا همحر يرهزألا لاق

 .مايأ ةثالث مكراد يف ةلهملاو ءاقبلاب اوعفتنا :هانعم «ةبآلا

 ا"' ( بوقعَي َقَحَسِإ ِءآَرَو نِيَوَّقَحْسِإَب اًهَتَرْشَبَف ) : كو هللا لاق موس سا - 0 0 لا

 :''' (ىضم ام ىوس :ةقرفتم تايآذإؤ ريسفتلا ف - يعفاشلا - هنعرثؤي ام) :نآرقلا ماكحأ

 ةمعن :هيبأ ىلإ دلولا نم بسن ام نأ ىلاعت هللا هبنو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ( بوُقَعَي َقَحْسِإ ِءآَرَو نِمَو َقَحَسِإِب اًهَتْرْسَبَق ) :لاقف .همعن نم

 ” ( اهيفش شاحأ تدم ْلِإَو ) : كب هللا لاق

 ' حاولا ربخ تيبثت ف ةجحلا :ةلاسرلا

 .ةيآلا © اًبيَعْش ٌمهاَحَأ َنَيَدَم ِْإَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ٌرْيَغ ّدْعَو كلذ راي َدَحلُت مُكِراَد ىف اوُعّتَمَت َلاَقَف اَهوُرَقَعَف ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[56 :دوه] 6 بوُدكم

 .40 4 /ص «يرهزألل /يعفاشلا ظافلا بيرغ يف رهازلا (؟)

 1١[. :دوه] ( َبوُقَحَيَوَحْسِ ِآَرَو نَِوَقَحْسإب اهرب تكِحَضَقُدَمآَف ئأَمَأَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )
 9 .189/ص ءا /ج ءنآرقلا ماكحأ (4)

 ميغ ونَلِإ ني مُكَل ام لأ اوُدبْعَأم وهي َلاَق اًبهَعْش زهاحأ َنَيَدَم ْلِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (0)

 .[84 :هره] ( طيور وي َباّذَع ْمُكَيََع فاح َقاَِرَتَي مُكنَرأ قل ! َناريِمْلاو لاَيكِمْلَا اوُصْقَت اَلَو

 .4"او ؛"5/ص 151١١1١1 /ناترقفلا ةلاسرلا (5)

 قالك



 وأ «مالسلا هيلع دوه ةروس نم 75 /ةيآلا ريسفت يف اقباس درو ام رظنا

 .ةلاسرلا باتك نم 4” /ص ١7١١. /ةرقفلا

 07 « ٍداَسِقْلا نع رومي ٍةَيقَب أوُلوُأ ) : كو هللا لاق مم هلا كرس

 :"'' (يفبلا لهأ لاتق) باب :رهازلا

 ( ٍداَسَقْلا نَع تَوَهَي ِةَيِعَب ولأ ) :كك هلوقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .لقعو زييمت ولوأ :ليقو ؛ةعاطو نيد ولوأ :ليق «ةيآلا

 ربلعص

 )١( ىف ٍداَسَفْلا ِنَع تروي َةّيقَب اولوأ ْمُكلبَق نم ِنوُرَقْلا َنِم َناك اَلَوَلَق ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا :

 :هوه] (« تريمرجم أوناكو هيف وُقرْتَأآم اوُمَلَظ تري َعَبْأَو مهتم اني ْنْمِي ًاليلق الإ ضرألآ 1١5[.

 /ص .يرهزألل /يعفاشلا مامإلا ظافلا بيرغ يف رهازلا (؟) 197.

 علال



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 2” (ضَرألا ىفَفُسوُيِل انكم َكِلاَذَكَو ) : 36 هللا لاق

 .أعرو ًاح اص ًالجر ناك زيزعلا دبع نب رهاقلا دبع نأ يورو ©” :ءايحإلا

 لبقُي هللا همحر يعفاشلاو .عرولا يف لئاسم نع هللا همحر يعفاشلا لأسي ناكو

 .هعرول هيلع

 ؟نيكمتلا وأ «ةنحملا وأ ءربصلا لضفأ اميأ :ًاموي ىلاعت هللا همحر يعفاشلل لاقو

 دعب الإ نيكمتلا نوكي الو «ءايبنألا ةجرد نيكمتلا :هللا همحر يعفاشلا لاقف

 لع مارب نحتما َكَنِو هللا نأ ىرت الأ ,نكُم ربص اذإو ءربص نحتما اذإف ةنحلا

 هيلع بويأ نحتماو كم : مث مالسلا هيلع ىسوم نحتماو هنكم : مث مالسلا

 نيكمتلاو اكلم هاتآو هنكَم مث مالسلا هيلع ناميلس نحتماو فكم : مث مالسلا

 .ةيآلا «ضرألا ىفَفّسوُمِل انكم َكِلَّدَكَو ) :َكو هللا لاق .تاجردلا لضفأ

 ءُهَلَهأ ُهَنْيَناَءَو ) :ىلاعت هللا لاق نُكُم ةميظعلا ةنحملا دعب مالسلا هيلع بويأو

 .ةيآلا 4 :ءايبنألا] 6 ْرْهَعُم مُهْلْتعَو

 آئعْفنَي نأ ْىَسَع َُوَْم ىركأ ءِتَاَرمَِلَرْصِي نم ُهنرتْشَأ ىلا َلاَقَو ) :ىلاعت هللا لاف :ةلماك ةيآلا (1)

 ْلَع ثلاك ُهَّنَآَو ثيِداَحألا ٍليوُأَت نِم ههَمِلَعُتلَو ض ألا ىف فُسوُيِل انَكَم َكِلَذَكَو اّدََو ءُهَدِخَكَت ْوَ

 .[١1:فسوي] ( َتوُمَلَعَي اَل سائلا ٌرْثكأ ٌنكِدَلَو هرمأ

 .ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد رشن .,305/ص ١ /ج «يلازغلل /نيدلا مولع ءايحإ قفز
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 يف هرحبت ىلع لدي هللا همحر يعفاشلا نم مالكلا اذهف : هللأ همحر يلازغلا لاق

 .ءايلوألاو ءايبنألا نم ىلاعت هللا ىلإ نيرئاسلا تاماقم ىلع هعالطاو «نآرقلا رارسأ

 7 ( ٍةَئيِدَمْلآ ىف ةَوَسن لاقَو ) : كي هللا لاق

 :"” (..نوكي الو ًافذق نوكي ام) باب :ينزملا رصتخم
 ؛"' كح وأ َنَعال «ناز اي :اط لاق اذإ سانلا ضعب :هللا همحر يعفاشلا لاق هاو

 .ةيآلا © ٌةَوْسذ َلاَقَو / :لوقي ىلاعت هللا نأل

 .” دحت ل ةيناز اي :هل تلاق ولو - سانلا ضعب يأ - لاقو

 ةعامجلا لعف مدقت اذإ ءبرعلا ناسلب لهج اذهو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةدحاو تناك اذإو .ةوسنلا جرخو .ةوسن لاق :لثم ءاركذم لعفلا ناك ءاسنلا نم

 لجر لاق ول :لوقي لوقلا اذه لئاقو «تسلجو «تلاق :لثم «ثنؤم لعفلاف

 .لبجلا يف تدعص :هنأ برعلا دنع ًافورعم ناك نإو «هل َدُح «لبجلا يف تانز

00 

00 

 فرق

 قف

2) 

 . دارأ ام فَلَحُي :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دق يِسفن نع اَهدَعَف ُدورُت زيزعلا ثارمأ ٍِةَنيِدَمْلآ ىف ٌةَوسن َلاَقَو ) :ىلاعت هللا لاف :ةلماك ةيآلا

 .1. :فسوب] ( نيم لَلَص ىف اه نإ اه اَهَكَش
 1١/. /ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.717 /ص «ينزملا رصتخم

 .ميخرتلا ليبس ىلع فذحلا فرصناو ءٌّدحو افذق ربتعا ظفل يف نيفرح وأ افرح صقنأ ولو :يأ

 .١74/ص .5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا رظناو .لاماي .كلامل لجرلا لوقي امك

 اهيلعف «ةيناز اي :يه هل تلاق ولو :مألا يف تدرو دقو .(دحت م( رصتخملا يف تركذ اذكه

 يف أطخلا ّلعلو ,حيحصلا وه اذهو نيفرح وأ ًافرح هتدازو فذقلا هل تلمكأ دق اهنأل ثحلا

 ه/ج «مألا رظنا .- ملعأ هللاو - رصتخملا ىلإ مألا نم ةرابعلا لقن يف وأ .خاسنلا نم لقنلا

 ./17 /ص .3/ج «بلطملا دبع د / قيقحت مألا رظناو 2.756 /ص
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 © ( ِةَكَأ َدَعَيَركْداَو ) : و هللا لاق

 تايآ 4# يناعم لاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 :"'' (ةقرفتم

 لضفلا انربخأ «ناغمادلاب (هيوجنف نب دمحم نب نيسحلا) هللا دبع وبأ انربخأ

 هللا دبع ابأ تعمس :لاق يجاسلا ىيحي نب ايركز انثدح .يدنكلا لضفلا نبا

 :لوقي (بهو نبا يخأ نبا)

 :هوجو 0 :لوقي يعفاشلا تعمس

 :لاق «ةيآلا [؟؟ :فرخزلا] 6 مَ ّْنَع اند َنِإ ) :ىلاعت لاق ”” -

 .نيد 7
 .نامز دعب :لاق «ةيآلا « ِةَمَأ َدْعَب َرَكَدأَو ) :ىلاعت هلوقو -"

 .ًاملعم :لاق 1٠١[ :لحنلا] 4 هَل َتاَقةَمَأ تراكم يِهَرَت َّنِإ ) :ىلاعت هلوقو -

 (” ( اََمِلَعاَمِب الإ آد دهس امو ) : قبو هللا لاق

 (" دهاشلا عم نيميلا ذ فالخلا :مألا

 هملع ىلع ةداهشلا - رواحملل :يأ - هل تلقف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .نيميلا وأ ءاهاري وأ ؛هيلع دوهشملا نم اهعمسي ىتح اهب دهشي ال نأ ىلوأ

 ( ِنوُنِسَرَأَف ءِبوأَتب مكمن أأ ِةَمَأ َدحَبَركدآَو امم اع ىذا َلاَقَو ) :ىلاعت هللا لاف :ةلماك ةيآلا (1)

 .[40 :فسوي]

 1594و 197 /ص (١2/ج «يعفاشلا بقانم رظناو .45و 4١ /ص ء١/ج «نآرقلا ماكحأ (؟)

 .ديدج دنسب مالكلا قاسو

 .حاضيإلل نم "و 7و ١/ميقرتلا (*)
 امي الإ امد اَمَو َقَرَس كتب ُرإ آئاَبَي وُلوُقَف َمُكمِبأ ّلِإ اَوُعِجَرَأ ) :ىلاعت هللا لاف :ةلماك ةيآلا (:)

 8١[. :فسوي] (« َنيِظِفَح ٍبَيَقلِل انك اَمَو اَنْمِلَع

 .18/ص ١8 /ج «بلطملا دبع .د / قيقحت مألا رظناو 4 /ص ءال /ج مألا 2(

4٠ 



 الإ ؛ اهنم دهشي ال نأ امهالوأل ةداهشلا نإو ءاذكه الإ يغبني ال لك :لاق

 اَمَو ) :اولاق مهنأ موق نع ىكح بِك هللا نأل :تلق ءعمس وأ ىأر ام ىلع

 « َنوُمَلَعَي َمُهَو قَحلاِب َدِبَع نَم الإ ) :لاقو «ةيآلا © اََمِلَع اَمِب الإ آَدِهَ
 .معن :لاق .ةيآلا [85 :فرخزلا]

 :") (ةداهشلا ف ظفحتلا) باب :(اضيأ) مألا
 :لاق عيبرلا انريخأ

 نأ اوفصو .فسوي ةوخإ نأ - ىلاعت هللا - ىكحو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نإ أَوُْعِحْرأ ) :لاق مهريبك نأ - ىلاعت هللا - ىكحف .مهل يغبني امك مهتداهش

 ِبَيَقَلل اًنُك اَمَو اَمِلَع اَمِي الإ آئَدهَس اَمَو َقَرَس َكَبَأ نإ آَناَبأَتَي اوُلوُقَف مكب
 .ةيآلا © َنيِظِفَح

 نم ملعلاو ؛ملع امب الإ دهشي نأ ًادهاش عسي الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هوجو ةئالث

 .ةنياعملاب دهشيف دهاشلا هنياع ام :اهنم '"' ١-

 .هيلع دوهشملا نم ًاعمس تبثأ ام دهشيف .هعمس ام :اهنمو ١-

 تبثتو نايعلا هرثكأ يف نكمي ال امم رابخألا هب ترهاظت ام :اهنمو -"

 .هجولا اذهب هيلع دهشيف .بولقلا يف هتفرعم

 عمجي نأ الإ زجي مل هب ٌرقأ وأ ءهلعف هنأ لجر ىلع لجر هب دهش امو
 :نيرمأ

 مألا رظناو ء177و 75١/ص 2١ /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو :41و40/ص ءال/ج مألا 0)

 .1١5:و١٠*/ص «8/ج «بلطملا دبع 5 /قيقحن

 ١م54



 .ةنياعمب هتبثي نوكي نأ :امهدحأ

 .لعفلا نوكي نيح رصب تابثإ عم ًاعمس هتبثي نوكي نأ :رخآلاو

 وأ «ةنياعم ًائيش تبثأ نوكي نأ الإ ىمعألا ةداهش زوجن ال :تلق اذهبو

 لعفلا نوكي موي نوكت امنإ ةداهشلا نأل ؛هتداهش زوجتف «َيِمَع مث ًاعمسو ةنياعم

 اذإف .هبحاص هححو فرعي وهو ًاعمس هتبثأ يذلا لوقلا وأ .دهاشلا هآأري يذلا

 ناك اذإو ءزاج ىمعلا دعب هل اظفاح هيلع دهش مث ىَمْعُي "لبق كلذ ناك

 ىلإ هع "رء6 اله | هم « الصدر هد وص

 انإو ايف اتلبقأ لأ َريِعْلاَو ايف انك ىتلأ ةّيّرقلا ٍلَعَسَو ) : كو هللا لاق

 [م .فسوي1'' (« تحروُقِدَصَل

 :"” هرهاظ نود هنطاب ىلع هظفل لدي يذلا ظفللا :ةلاسرلا

 فسوي ةوخإ لوق يكحي وهو «ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلا ةيَرَقْلا ٍلَئْسَو © َنِظِفَح بيل اًئُك اَمَواَنْمِلَع اَمِي الإ مده امو ) :مهيبأل

 لثم يف " ةيآلا هذهف «ناتيآلا (« روُفِدَصَلاَّنِإَو ايف البق قار عْلآو اف امك
 نوبطاخي امنإ مهنأ ءناسللاب ملعلا لهأ دنع فلتخت ال . اهلبق تايآلا ىنعم
 .مهقدص نع نائبني ال ريعلاو ةيرقلا نأل ؛ ريعلا لهأو ةيرقلا لهأ ةلأسمب مهابأ

 .ىنعملا ميقتسيل (ىمعُي نأ لبق) طبضألا لعلو «مألا يف تدرو اذكه )١(

 .اهلبق ةيآلا نم ءزج عم ةلماك انه تدرو ةيآلا ةفإ

 .؟/ /ص «يعفاشلا ظافلا بيرغ يف رهازلا رظناو «15 /ص .١7و 7١1 /ناترقفلا ةلاسرلا ()

 4١. /ةيآلا ىلإ ةراشإ :يأ (4)

 , ( رْخْبْلأ ةَرِضاَح تئاك ينل ِةيرفلا ِنَع مُهلعْسَو ) :فارعألا ةروس نم 177 ةيآلا ىلإ ةراشإ :يأ (0)

 .( ٌةَمِلاَظ ْتَناَك ِةيَرَق نم اَنْمَصَق ّمكو ) ءايبنألا ةروس نم ١١ /ةيآلاو

 ليد



 "' ( َتيِقتَصَتُمْلا ىرج هلآ ْنِإ ) : كو هللا لاق

 ("" فلسلا رابخأ #2 :يعفاشلا بادآ

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انثدح «نمحرلا دبع انربخأ

 مث ؛مّلسف «ناورم نب كلملا دبع ىلع يبارعأ فقو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 تلكأف :اهادحإ امأف ءثالث نوئس انب ترم هنإ ؛ - هللا كمحر - يأ :لاق

 نإف .مظعلا ىلإ تصّلخف :ةثلاثلا امأو ؛ محللا تئضنأف :ةيناثلا امأو ؛ يشاومل

 هللا نإ ) انيلع قدصتف :كل كي نإو هللا دابع هطعأف ؛ هللا لام كدنع كي

 سانلا ناك ول :لاقو ءمهرد فالآ ةرشع هاطعأف «ةيآلا « َِقّدَصَتمْل ىزجت

 .ًادحأ انمرح ام ءاذكه اولأسي نأ نونسحي

 ؛عيبرلا نع ءيبأ يندازو

 .هللا دابع هطعأف كك هلل كي نإف ؛هّللا لام :كدنعو :لاق هنأ يعفاشلا نع

 ٍةَعَضِيب انفِحَو ٌرْصلَآ اَنّلَهَأَو اَسَم ُريِزَعْلآ يأتي أولا ِهِملَع اوُلَعَد اَمَلَف ) :ىلاعت هللا لاف :ةلماك ةيآلا )١(
 دم

 .[48 :فسوي] « َتِقْدَصَتُمْلا ىرْجت هلأ نإ آَِيَلَع قَّدَصَتَو لكل ال ِفْوَأَف ٍةلَجْرُم

 .18"7و "7١ص يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ (؟)

 يذلا



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 (” ( ْءآَشَي نم ابي ٌُبيِصُيق َقِعاوّصلَ ُلسرُيَو ) : كو هللا لاق

 :"”رطملا ىلإ ةراشإلا :(اضيأ) مألا

 هبيصت نم تعمس دقو :لاق هنأ دهاجم نع ىنغلبو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 6 ُءآَشَي نم اهي ٌبيِصْيَف َقِعوّصلأ ُلِسَرُيَو ) : هللا لوق ىلإ بهذ هنأك ,قعاوصلا
 .تقرحأو تلتق ابر قعاوصلا :لوقي نم تعمسو «ةيآلا

 "7 © نس لك قدح ُهّلأ ) : تي هللا لاق

 :(*' (اهلكرابخألا تدر يتلا ةفئاطلا لوق ةياكح) باب :مألا

 فيك «نآرقلا يف ماعلا تيأرأ نكلو :- رواحلا لاق - :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ءيشلاب قطنت دقو ءعساو برعلا ناسل هل تلق ؟ىرخأ ًاصاخو ةرم أماع هتلعج

 َقِعاوّصلا ُلِسَرُيَو فِتَقِيِح نِم ُةَكِبَلَمْلاَو هِدْمَحي ُدَعَرلَأ ُحَبَسْيَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[1 :دعرلا] « ٍلاَحِلأ ُديِدَش َوُهَو هلأ ف رول كج ْمُهَو ءآَشَي نَم اي ُبيِصُيَق
 لبيع .د /قيقحت مألا رظناو 2485 /ص كل /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 0,00 /ص 0 /ج وألا قفز

 00/8 /ص 3 /ج «بلطملا

 ل كب هنود ني مُتْدَحاكأ لق دلل ٍِق ضألاَو ِتوَّمَسلَأ ْبر نَم َلُق) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 ْمأ روعلاو ثفظلا ىوَمسَم لَه ْمأ ٌريِصَبْلاَو ئمألا ىوَْسَي لَه َلُق اص اَلَو اعف ٌمهِسفنأل َنوُكِلْمَي
 .[1>:دعرلا] (ُرَههْلا ُدِحَوْل وهو ءْنَس لك قدح هلا له ْمْلَع ُقََكَآ هَمَسَمَف يقلخك افلح اكس لِ ولَعَج

 مألا رظناو .ةالودال /مقرب .15/ص «ملعلا عامج باتك رظناو 0عق70 /ص 32 /ج ألا )0

 1١ /ص (4./ج .بلطملا دبع 3 /قيقحت
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 كلذ يف ريصأ تسلو ءاهظفل يف ُنْيِبيَف صاخلا هب ديرت ًاماعو ؛ماعلا هب ديرت ماع
 .ىرخأ ةئسلا يفو «ةرم نآرقلا يف ُنّيَبف نآرقلا يف لزنأ كلذكو ءمزال ربخب الإ ربخب

 .ةيآلا 6 عن ْئَس لك ُقِدَح ُهّللا ) :َدك هللا لاق :تلق ءأئيش اهنم ركذاف :لاق

 .ماعلا هب داري ًاماع لوقلاب ًاجرخم ناكف

 2” ( بلال أوُلوأركَذَتَي اَمِإ ) : كو هللا لاق

  يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ
 :"' (تاولصلاو تاراهطلا

 يأ- ضرم وأ ضراعب هلقع ىلع ّْبِلْع نمو :هللا هحر يعفاشلا لاق
 « ٍبّبْلأْلا ىلؤأتَي ِنوُقنَأَو ) :ىلاعت هللا ,لوقل «ضرفلا هنع عفترا - ناك ضرم
 ًالوقعم ناك نإو ءةيآلا « بّبلألا اوُلوأ ُركَذَتي اَمتإ ) :هلوقو «ةيآلا [151 :ةرقبلا]

 .اَمُهَلَفَع نم الإ يهنلاو رمألاب بطاخي ال نأ

 7 (َقَكيِمْلا نوضَقنَي اَلَو هلأ ٍدَهَعِب َنوُفوُي ) : و هللا لاق

 :(؟) (داهجلا هيلع بجي ال نميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 نم ةيآ يف ,ناميألاب :دوقعلاب ءافولا َكَب5َ هللا ركذ دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام عم ةيآلا « َقَعيِمْلَأ َنوْضَفَي اَلَو هلأ ٍدَهَعِب نوقوُي ) :َكْك هلوق :اهنم هباتك

 .دهعلاب ءافولا هب ركذ

 ٌركَذَتَي امن "مغ َوَه ْنَمُك كَ كير نم كَمْ َلزنأ آمن ُمَلخَي نمَقأ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةبآلا )١(
 .(15 :دعرلا] 6« بسب أولو

 .87/ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ (؟)

 ٠١(. :دعرلا] © َقَكيِمْلا َنوُضفمَي الو هلأ ٍدِهَعب َنوُقوُي َنيِذْلا ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (5)
 .55/ص 3 /ج «نآرقلا ماكحأ )0

 مه



 هب تبطوخ يذلا برعلا ناسل ةعس نم اذه :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلاعتو كرابت هللا نوكي نأ - ملعأ هللاو - هبشيو .دقع لك ىلع ماع هرهاظف

 ناك اذإ رذن دقع لكو - نيمي ريغ وأ «نيميب ناك - دقع لكب اوفوي نأ :دارأ

 .ةيصعم - اهنم ءافولاب رمأ اميف - هل نكي مل وأ ؛ةعاط هلل نيدَقَعلا يف

 2” ( محلل هَل كيتَلْوَأ ) : كي هللا لاق

 بيرغ نم رسف امو «تافللا يعفاشلا ةفرعم نم :ركذ ام) باب :يعفاشلا بادآ

 :'"' (مالكلا بيرغو ؛ثيدحلا
 :لاق ةلمرح انثدح «يبأ انثدح دمحم وبأ انثدح .نسحلا وبأ انربخأ

 ثيح :اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح يف لوقي هللا همحر يعفاشلا تعمس

 مهيلع يطرتشا :هانعم ؛ثيدحلا "'« ءالولا مهل يطرتشاو » :# ىلا اهل لاق

 .مهيلع :ىنعي «ةيآلا 4 ُةتحَللا ُمُهَل كِيتَلوُأ ) :ك هللا لاق «ءالولا

 (9 ( ُبوُلُعْل ْنيَمْطَ هلأ ر كذب الأ ) : كف هللا لاق
 ؛مالكلا لوصأب يعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم
 : (اهيف هداقتعا ةحصو

 ينب حراوج ىلع ناميإلا ضرف .هركذ لج هللا نإ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نم تلكو دقو الإ ةحراج هحراوج نم سيلف ءاهيلع ةقّرفو ءاهيف همسقف «مدآ

 - :ىلاعت هللا نم ضرفب اهتخأ هب تلكو ام ريغب ناميإلا

 هلآ َرَمأآَم توُعَطَقَيَو ِفَقتمِم ِدْعَب ْنِم ِهَللأ َدَهَع َنوُصُشَي َنيِذَلاَو ) :ىلاعت هللل لاق :ةلماك ةيآلا )١(
 .[10 :دعرلا] « ٍراَدلَآ ُهَوُس م هو هنآ مُهَل كِبلوُأ ضزألا ىف َنوُدِسْفُيَو َلَصوُي نأ هب

 908١و 5١ا/ /ص «يزارلل /ةبقانمو يعفاشلا بادآ (؟)
 ”” /ج .يعفاشلا دنسم قيقحت يف يعلا ءافش رظنا .هجيرخت قبس حيحص ثيدخ نم ةعطق

 .7817و171و١77 /مقرب ك1 8و 117 /ص
 .[+ :دعرلا] ( ُبوْقْلا نْمطت هلآ ر كذب الأ هلأ يب مُهّبوُلق نت اونا نيا ) :لاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()
 1 ."84و 788 /ص ١ /ج ؛يقهيبلل /يعفاشلا بقانم ()

 كيما



 درت ال يذلا هندب ريمأ وهو ءمهفيو .هقفيو .هب لقعي يذلا (هبلق) :اهنمف

 .هرمأو هيأر نع الإ ردصت الو «حراوجلا

 (هادي) و ءامهب عمسي ناتللا (هانذأ) و ءامهب رظني ناتللا (هانيع) :اهنمو

 لبق نم ُهاَّبلا يذلا (هجرف) و ءامهب ىشمي ناتللا (هالجر) و ءامهب شطبي ناتللا

 ...ههجو هيف يذلا (هسأر) و .هب قطني يذلا (هناسل) و

 اضرلاو دقعلاو «ةفرعملاو «رارقإلاف :ناميإلا نم بلقلا ىلع هللا ضْرَف امأف

 نأو ءأدلو الو ةبحاص ذختي مل هل كيرش ال هدحو وه الإ هلإ ال هللا نأب ميلستلاو

 .باتك وأ يبن نم هللا دنع نم ءاج امب رارقإلاو ؛هلوسرو هدبع يي ًأدمح

 هناحبس - لاق .هلمع وهو «بلقلا ىلع هؤانث لج هللا ضرف ام كلذف

 /ةيلاتلا تايآلا ركذو - ةيآلا « ُبوُنُْلأ ْنَِمْطَ ِهَلأ ركب الأ ) :- ىلاعتو
 14و «ةدئاملا ةروس نم ١4و دعرلا ةروس نم 18 و «لحنلا ةروس نم

 ."”- ةرقبلا ةروس نم

 (7 ( ايرَع امك ُهَتْلَرْنَأ َكِلَدَكَو ) : 35 هللا لاق

 :"' (سماخلا نايبلا) باب :ةلاسرلا

 نولّسري اوناك## دمحم لبق لسرلا :لئاق لاق نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ثعب نوكي نأ لمتحي دقف «ةفاك سانلا ىلإ ثعب ًادمحم نإو :ةصاخ مهموق ىلإ

 .اهعضاوم يف تايآلا هذه ريسفت رظنا )١(

 َنِم َكَءآَج اَمَدْعَي مُهَءآَوْهَأ ٌتَعَبْتأ نو ايَرَع امكُح ُهَمْلَرْنَأ َكِلاَّدَكَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 4 .[ا :دعرلا] ( بقا اَلَو و نم هلآ َنِم كَ اَمِمْلِعْل
 .4!لو45و 145 /ص ء١5١و 565١و 16١-١64 /تارقفلا ةلاسرلا (*)
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 هموق ناسلب ثعب هنأ ىلع ليلد نم لهف :مهتنسلأاب ثعُب نوكي نأ لمتحيو
 ؟مجعلا ةنسلأ نود ةصاخ

 نوكي نأ دب الف ءضعب نع مهضعب همهفي ال امب ةفلتخم ةنسلألا تناك اذإف

 .عباتلا ىلع عبْتملا ناسللا يف لضفلا نوكي نأو .ءضعبل ًاعبت مهضعب

 هللاو - زوجي الو يي يبنلا ناسل هناسل نم ناسللا يف لضفلاب سانلا ىلوأو

 لك لب ءدحاو فرح يف هناسل ريغ ناسل لهأل ًاعابتأ هناسل لهأ نوكي نأ - ملعأ

 ريغ يف كلذ هّللا نيب دقو «هنيد عابتا مهيلعف هلبق نيد لهأ لكو .هناسلل عبت ناسل

 .ةيآلا © اًيرَع امكُح ُهَمْلَرنَأ َكِلَذَكَو ) :ىلاعت هللا لاقو :- اهنم - ةباتك نم ةيآ

 .."'اهانركذ ةيآ لك يف يبرع هباتك نأب هتجح ماقأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ملعت ىلع ضيرحتلا ب هللا همحر يعفاشلا هركذ اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ
 :''' (نآرقلا ماكحأ

 هللا باتك عيمج نأب ملعلا كك هللا باتك عامج نمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف ضرفلاو ءهخوسنمو هللا باتك خسانب ةفرعملاو .ءبرعلا ناسلب لزن امنإ

 هيبن هللا عضو يذلا عضولاب ةفرعملاو «ةحابإلاو .داشرإلاو .بدألاو .هليزنت

 ىلع هنيبو ؛هباتك يف هضرف مكحأ اميف هنع ةنابإلا نم ؛همالسو هيلع هللا تاولص
 ؟ضعب نود مهضعب مأ ؟هقلخ لك دارأأ :هضئارف عيمجم دارأ امو د هيبن ناسل

 اهيف برض ام ةفرعم مث ؛ هرمأ ىلإ ءاهتنالاو هتعاط نم سانلا ىلع ضرتفا امو

 نع ةلفغلا كرتو .هتيصعم بانتج ال ةنيبملا .هتعاط ىلع لاوّدلا لاثمألا نم

 .لضفلا لفاون نم دايدزالاو .ظحلا

 .انه ريسفتلا عوضوم ةيآلا اهنم تايآ سمخ قايسلا اذه يف ركذ )١(

 .؟7؟ /ص ١« /ج «نآرقلا ماكحأ قفز
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 ىلإ مالكلا قاس مث ءاوملع ثيح نم الإ اولوقي الأ نيملاعلا ىلع بجاولاف

 لاق ءبرعلا ناسلب الإ ءيش هللا باتك يف سيل نأ ىلع لدي نآرقلاو :لاق نأ

 .يبرع هباتك نأب هتجح ماقاف «ةيآلا « اًييَرَع امكُح ُهَمْلَرنَأ َكِلاَذَكَو ) :َ هلل

 [؟9 :دعرلا] 00 « بتكلا مآ دهدنِعَو تو ُءاَشَي ام ُهّنلآ أ أوحمُي ٠) كيم هللا لاق

 00 خوسنللو عسانلا « ءادتبا :ةلاسرلا

 هان لون املج باكلل ع يه اكإو «باتكالسانال سلا أو .ب «باتكلاب

 وست اَُتاَياََمِهيلَع عَ اَذِإَو ) :هللا لاق المج هنم هللا لزنأ ام ىنعم ةرسفمو

 ل كروكي ان اَم لك هَ ديو آدم ِرْيَغ ناءَرُقِب تن انآ َنوُجَرَي ا تريزا لَ
 قر ٌتيَصَع ْنِإ َفاَح اَحأ مْذِإ كِإ خسوُي اَم الإ ُعَبأ نإ يفت مك يآقلت ني هلْ نأ

 .ةيآلا ١١[ :سنوي] يا ( يطعم َباَذَع

 نم هليدبت هل لعجي ملو .هيلإ ىحوي ام عابتا هيبن ىلع ضرف هنأ هللا ربخأف
 .ةيآلا © يفت يآّقلَت نم ُهلِدَبَأ نأ نإ روكي اَم ) :هلوق يفو .هسفن ءاقلت

 :هضرفل ئدتبملا ناك امك «هباتك الإ هللا باتك خسني ال هنأ نم ءتفصو ام نايب

 .هقلخ نم دحأل كلذ نوكي الو - هؤانث لج - هنم ءاش امل تبثملا ليزملا وهف

6 

 ا

 دع

 ,قيآلا « بتكلأ ُمُأ هُهَدنِعَو ْتبَكيَو ءآَعَي اَم ُهَلأ أوُحْمَي ) :لاق كلذكو

 لعج هللا نأ ىلع ةلالد - ملعأ هّللاو - ةيآلا هذه يف :ملعلا لهأ ضعب لاق دقو

 .- ملعأ هللاو - ًاباتك هب لزنُي ل اميف هقيفوتب هسفن ءاقلت نم لوقي نأ هلوسرل

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )1١(

 .”7 /ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 7١21و ٠١5 /ص 715-7١ /تارقفلا ةلاسرلا (؟)
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 تبثيو .ءاشي ام ضرف وحمي «ةيآلا « ُءآَشَي ام ُهَّللأ أوُحَمَي ) :هلوق يف :ليقو

 ش .- ملعأ هّللاو - ليق ام هبشي اذهو ءءاشي ام ضرف

 00( ٍيِمكَحِلَبَقَعُم ال ) : 38 هللا لاق

 :"' سانلا ىلع مك لو يبنلا ىلع ضرفلاو ؛ليزنتلا أدتبم :نآرقلا ماكحأ

 وبأ انربخأ :الاق ورمع يبأ نب ديعس وبأو ءظفاحلا هّللا دبع وبأ انربخأ

 :لاق عيبرلا انربخأ «سابعلا

 :ءاش امك هضئارف هيلع لزنأ كي هيبن هللا ثعب امل :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف ضرف دعب ًاضرف ءاهنم دحاو لك عبتا مث «ةيآلا“' ( يِمكُحِل َبقَحُم ال )
 .هلبق ضرفلا نيح ريغ نيح

 : 9 خسنلا # لصف :(اضيأ) نآرقلا ماكحأ

 :لاق عيبرلا انربخأ «سابعلا وبأ انربخأ ,ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 مهقلخب دارأ امم هملع يف قبس امل سانلا قلخ هللا نإ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « ٍباَسِْفَآ ُعيِرَس َوهَو يِمكُحِل َبَقَعُم ال ) .مهبو
- 

 َبَقَعُم ال ْمُكَحح هلو اَهِفاَرطَأ ْنِم اَبُصْقَت ضررألا ىتأت ان وري لَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 .[غ1 :دعرلا] ( ِباَسِْلُعيِرَس َوُهَو يِمكُحِل

 .(نتملا) 7 //ص :؟ /ج «نآرقلا ماكحأ (؟)
 .(شماهلا) 7 /ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظنا ؛دعرلا ةروس نم ًاسابتقا ةيآلا يعفاشلا ركذ (')
 .77” /ص 2١ /ج «نآرقلا ماكحأ (4)
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 ("' ةمدقملا :ةلاسرلا

 يفو الإ «ةلزان هّللا نيد لهأ نم دحأب لزنت تسيلف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 بح )) :ىلاعتو كرب هللا لاق ءاهيف ىدحلا ليبس ىلع ليلدلا هللا باتك

 ِيَِعْلا طرِص لإ ْمِهْيَر ِنْذِإب رولا ىلإ ٍتَمُلُظلا َنِم َساكلأ جِرْخْمِل َكِيَلِإ ُهَْلَرنَأ

 .ةيآلا « ٍديِمَحْا

 :" ' (هقفلا لوصأب يعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 جِرْخُتِل َكَلإ هن ُهَمْلَزنَأ بَتك ) :هؤانث لج هللا لاق :هللا همحر يمفاشلا لاق

 ركذو ةيآلا « ٍديِهَحآ زِزَعْلا ٍطّرِص لإ ْرِهبَر ِنذِإِب روُثلآ لِإ ِتمُلُظلا َنِم َساَكلأ

 .44و45 /لحنلا ةروس نم اهريغ نيتيآ

 ِنْذِإب روث ىِإ ِتمُلُظلَأ نم ماكل َجرْخُمِل َكَيَل ةَلدأ كح "لا ) :قلعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 1 ١[. :ميهاربإ] ©« ٍديِمَحْلَأ زيزَعْلا طَّرِص لإ ْمِهْيَر
 .١1/ص ؛١/ج «نآرقلا ماكحا رظناو 5١. /ص «549و 44 /ناترقفلا ةلاسرلا (؟)

 ١117و 759 /ص ءا /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم قفرفإ
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 مهدبعت امب هباتك يف هقلخل كك هللا نابأ ام عامجف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :هوجو نم .هؤانث لج همكح يف ىضم امل هب
 ةالص مهيلع نأ يف هضئارف لَمُج لثم ءأصن هقلخل هنابأ ام :اهنمف ''' ١-

 ىلع صنو .نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا مرح هنأو ءأموصو ًاجحو ةاكزو

 .ءوضولا ْضْرَف فيك مهل نيبو ءريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا لكأو رمخلاو انزلا
 .اصن نّيِب امم كلذ ريغ عم

 لثم ةقهيبن ناسل ىلع وه فيك نيبو «هباتكب هضرف مكحأ ام :هنمو -"
 .هباتك يف لزنأ يتلا هضئارف نم كلذ ريغو ءاهتقوو ةاكزلاو ةالصلا ددع

 .مكح صن هيف هلل سيل ام ك# هللا لوسر نس ام :هنمو -*

 "9 ( يو ٍناَسِِب الإ لوُسَر نم اَملَسْرَأآَمَو ) : 35 هللا لاق

 :"' (سماخلا نايبلا) باب :ةلاسرلا

 ضحم هللا باتك نأ يف ةجحلا ام .لئاق لاق نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؟هريغ هيف هطلخي ال ,برعلا ناسلب
«" 3 

 وُسر نِم اَئلَسَرَأ آَمَو ) :هللا لاق هللا باتك هيف ةجحلاف
 .ةيآلا

 )١( الترقيم/١و؟و" .حاضيإلل ينم 7

 نم ُهَأ ُلِضَمَه مْ تيَبُمِل فِمْوَق ِناَسلب الإ ٍلوُسَر ني انلَسَرَأ آَمَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 .[4 :ميهاربإ] © ٌميكَحْلأ ُيَِعْلأ ٌرُهَو ءآَشَي نم ىددهَيَو ُءآَشي
 اهريسفتف دعرلا ةروس نم 7/ /ةيآلا ريسفت رظناو «40 /ص «١6١و568١ /ناترقفلا ةلاسرلا ('*)
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 7” (ضْرُألاَو ِتوَمَسلَآَقْلَح ) : كو هللا لاق

 :''' (صوصخلا هلخديو ماعلا هب ديري ًاماع باتكلا نم لزن ام نايب) باب :ةلاسرلا

 « َضْرألاَو ِتَوّمَسلَأَقَلَح ) :ىلاعتو كرابت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا

 رجشو حور يذو ضرأو ءامس نم ءيش لكف : هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هقلخ هّنلاف «كلذ ريغو

 "' ( َمِهَْلِإ ىوْبب سائل حرّم ٌةَدِيفَأ َلَعَجَأَف ) : ع هللا لاق

 :''' (ةرمع الو جح ةدارإ ريغل ةكم لوخد) باب :مألا

 :ركذي «ملعلا لهأ نم ىضرأ نم نم ضعب تعمسف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 حاصف ماقملا ىلع فقو «مالسلا هيلع ميهاربإ '' اذهب رمأ امل ىلاعتو كرابت هللا نأ

 لاجرلا بالصأ يف نم ىتح هل باجتساف (هللا يعاد اوبيجأ هللا دابع) :ةحيص

 نم هافاوو هتوعد باجأ نم وهف «هتوعد لعب تيبلا جح نمف .ءاسنلا ماحرأو

 ّجّرْخَأَف آم ءاّمشلا تر لَو ضزألاو تول َقلَح ىلا هنأ ) : :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )1١(

 « َرهتألا ْمُكَل َرْخَسَو " فرثأي رخبلا ىف َىرْجَعِل كلفت كللفلا ْمُكَل ٌرْخَسَو كَل اَْزِي ٍترمكلا َنِم هب

 .[7”7 :ميهاربإ]

 .04و 5 /ص :؛180و1/9١ /ناترقفلا ةلاسرلا (7)

 اكبر رحُملأ كب دنع عَرَر ىِؤ رفع داوي ىّيَُذ ني تدك نإ آر ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 « َنوُرُكْفَي َدُهْلَعَل ترَمْكلا َنِم مُهفُدنأو َمِهلِإ ىو سائلا تي ُةَدَِْأ َلَعْجَأَف َةَلَصلا اوُنِيِقُيِل

 .[51/ :ميهاربإ]

 0١"7. /ص ا" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءك١141/ص ء7/ج ءمألا ()

 .[0 :جحلا] ( ًالاَجِر كلوني جلب سال ىف نْدأَو ) :هلوقب جحلل سانلا ءادنب هرمأ :يأ ()
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 ٌحِح سائلا ىَلَع هَلِلَو ) :َكك هللا لاقو (كيبل انبر يعاد كيبل) :نولوقي هافاو

 هللا باتك ةلالد كلذ ناكف «ةيآلا [41 :نارمع لآ] © ًاليِبَس ِهِ هيَ َعاَطَعْسَأ ِنَم ِتبْلآ

 هللا لاقو مارحإب تيبلا نايتإ ىلإ نوبودنم سانلا نأ ىلع .ممألا يفو انيف دك

 تريفكملاو َنيِفِيطلِل َقيَب اًرْهَط نأ َليِسَمَسِإَو َمحِهَرَبِإ َقِإ ائَدِهَعَو ) :3ك

 سائلا م َةَدِهْفَأ لَعَجآَف ) :لاقو «ةيآلا [1؟5 :ةرقبلا] 6 ٍدوِجّسلأ عضْرلَو

 .ةيآلا 6 َمِيَلِإ ىو

 .مارحإلاب مرحلا نايتإ ىلإ هب اوبدُن امم ناكف :هللا همحر يعفاشلا لاق
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

َحِقوَل َحّيَرلأ اَلَسْرَأَو ) . كك هللا لاق
 ) ”" 

 :''' حيرلاو باحسلا ةيؤر دنع تاصنإلا 4 لوقلا :مألا

 ءدشار نب ءالعلا انثدح :لاق .مهتأ ال نم ينربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 هيتبكر ىلع هلق ينلا اثج الإ حير تبه ام :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع

 اهلعجت الو ًاحاير اهلعجا مهللا ءًاباذع اهلعجت الو ةمحر اهلعجا مهللا » :لاقو
 .ثيدحلا د ًاحير

 :كبك هللا باتك يف امهنع هللا يضر سابع نبا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َحيَرلآ ْمِهَلَع اَنلَسَرَأ ْذِإ ) و «ةيآلا [19 :رمقلا] © اًرَصْرَص احر َمِيَلَع اَنْلَسْرَأ انإ (

 نأ )7 و .ةيآلا « َحِقوَل َحَيَرلأ اَئلَسَرَأَو ) :لاقو «ةيآلا 4١[ :تايراذلا] 4 َمَقَعْلَ

 .ةيآلا [48 :مورلا] (ٍترْشَبُم َحاَيَرلا َلِسْرُي

 رّشنأ 1َمَو ُهوُمُكَتيَفْسََف ءآَم ءآَمَسلَأ َنِ انْلَرنَأَف َحِقَول َحمْرلأ اَْسَرَأَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 :[؟؟ :رجحلا] ( َنيِنِخي هَل

 - ينزملا رصتخم رظناو 3٠٠١. /ص :١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 507 /ص ء١/ج ءمألا (؟)

 .080-0017 5 /ص 7 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ." 514 /ص .دنسملا

 214 /ص .١2/ج «يعفاشلا دنسم قيقحت يعلا ءافش رظنا ءأدج فيعض هدانسإ ثيدحلا (*)

 .تايآلا ةياهن ىلإ دنسملا يف هصن درو دقو 2007 /مقرب
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 ميلس نب ناوفص انربخأ :لاق مهتأ ال نم ينربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ثيدحلا اهّرش نم هللاب اوذوعو حيرلا اوبست ال» كدي لوسر لاق :لاق

 كبك هلل قلخ اهنإف حيرلا ّبسي نأ دحأل يغبني الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ءاش اذإ ةّمْقِنو ةمحر اهلعجي هدانجأ نم دنجو .عيطم

 هللا يضر ةريره يبأ نع سيق نب تباث نع ؛يرهزلا نع «ةقثلا انربخأ
 نمل رمع لاقف .,تدتشاف جاح رمعو .ةكم قيرطب حير سانلا تذخأ :لاق هنع

 رمع هنع لأس يذلا ىنغلبف ءائيش هيلإ اوعجري ملف ؟حيرلا يف مكغلب ام :هلوح
 ؛سانلا رّخخؤم يف تنكو ءرمع تكردأ ىتح ىتلحار تثثحتساف .حيرلا رمأ نم

 ءاهوبست الف «باذعلا يتأتو ةمحرلاب يتأت هللا حور نم حيبرلا » :لوقي ف

 .ثيدحلا "'( اهرش نم هللاب اوذوعو ءاهريخ نم هللا اولأساو

 9 « نناَعَمْلَآ َنِم اًعَبَس َكتْيَتاَم َدَقْلَو ) : 38 هللا لاق

 :') (ذوعتلا دعب ةءارقلا) باب :مألا

 نبا نع ءزيزعلا دبع نب ديجلا دبع انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءاهدعب ةيلاتلا ةياورلاب حص دقو فيعض هدانسإو ءلسرم ثيدحلا )١(
 .601" /مقرب 27144 /ص .١/ج .يعفاشلا دنسم

 /ص 2١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «حيحص وهو «مهبم هلئس يف ثيدحلا (؟)

 .0014 /مقرب "10و" 4

 .[40 :رجحلا] « ْمِظَعْلأ َناَءْرقْلاَو ٍناَكَمْلا نم اًعْبَس َكَتْيناَم ْدَقَلَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (9)
 .د /قيقحت مألا رظناو 047 /ص ء.دنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 7١23/ص ء١/ج ألا (5)

 .110و7 15 /ص 7 /ج «بلطملا دبع
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 مث ءاهمتخ ىتح ريبج نب ديعس يلع اهأرقو :يبأ لاق .نآرقلا مأ يه :لاق «ةيآلا
 سابع نبا يلع اهأرقو :ديعس لاق «ةعباسلا ةيآلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لاق

 سابع نبا لاق «ةعباسلا ةيآلا ميحرلا نمحرلا هّللا مسب :لاق مث ,كيلع اهتأرق امك

 .ثيدحلا '''« مكلبق دحأل اهجرخأ امف مكل اهرخلف» :امهنع هللا يضر

 ف يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 :"7( تاولصلاو تاراهطلا

 َدَقْلَو ) :هؤانث لج هللا لاق - يطيوبلا باتك يف - :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 مسب :اهوأ «نآرقلا مأ :يهو «ةيآلا « ٌَمِظَعْلآ َناَءْرَقْلآَو ٍناَكَمْلَأ َنِّم اًعْبَس َكتيَتاَ

 .ايفرح (ةقباسلا ةرقفلا) مألا يف درو ام ركذ مث- .ميحرلا نمحرلا هلل

 ل را سه 2 .ه وكسص 520 وويدو#د م و ر و صد

 كدنيفك انإ © نيكرشملا نع ضرعًأَورَمْؤَت امب عدِصاف ]) : كي هللا لاق

 00 :رجحلا] ©( تربع رْيَسُمْل

 :'' سانلا ىلع مث كف يبنلا ىلع ضرفلاو ليزنتلا أدتبم :مألا

 .ناتيآلا « َتيِرَبْسُمْلا َكَتِمفَك انإ © َنكِرْشُمْلا نع َضرْعَأَو ُرمْؤُت اَمِب ٌعَدَصَأَف )

 )١( /ص «١/ج «يعفاشلا دنئسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «فيعض هدنس .«فوقوم ثيدحلا ١99

 /مقرب 30و 777.
 .51و357 /ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ (؟)

 0 .ناتلماك انه ناتيآلا تدرو (9)

 الا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .4/ص 37 /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو 376 /ص «4/ج ألا (8)
 .851 /ص 6 /ج ؛بلطملا
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 َحهَسَف © َنوُلوُقَي اب كْوَدَص ُقيِضَيَدلنَأْط حت َقَلَو ) : 36 هللا لاق.(
 "' ( َكْيَر دْمَحي

 :"' سانلا ىلع مث ؛ف يبنلا ىلع ضرفلاو ليزنتلا ادتبم :مألا
 :مهاذأ نم قاض اذإ هب هتّبثي اميف نك هللا لزنأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلإ .تايآلا « َكِيَر ٍدْمَحي ْحَبَسَف © َنوُلوُقَي امي ُكُردَص ُقيِضَي َكئأ ُمَلعَت َدَقَلَو )

 هيلع ضرفي ملو .- هناحبس - هتدابعو مهغالبإ هيلع ضرفف ؛ةروسلا رخآ
 .مهتلزعب هرمأي ملو «هباتك نم ةيآ ريغ يف كلذ نابأو «مهلاتق

 هيد ممم

 )1١( كبَر دمعي ْحَبَسَف © َنوُلوُقَي امي َكْرْدَص ُقيِضَي َكْنأ ُمَلَعَت ْدَقَلَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك تايآلا .

 :رجحلا] ©« ٌتريقَيْلا َكَيَنأَي َيَح َكَبَر َدبْعَآَو © َنيِدجسَسلأ َنِم نُكَو 44-197[.

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو .4 /ص 5 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 15١« /ص .4 /ج ءمألا (؟)

 777 /ص ف /ج «بلطملا
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 "” (َقَحْلاب ضزألاو تَوَمَسلَآَقَلَح ) : كو هللا لاق

 :"' (صوصخلاو مومعلا ةفرعم #) لصف :نآرقلا ماكحأ

 2 َحضَرَألاَو يموُمّسلا َقَلَخ ) :ىلاعت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءرجشو «حور يذو ءضرأو ءءامس نم ءيش لكف ؛هيف صاخ ال ماع اذهف «ةيآلا

 .هقلاخ هّللاف .كلذ ريغو

 8 ر هم ار مر
 "” ( ةفطن نِم َنَنإْلا َقَلَح ) : كَ هللا لاق

 تاراهطلا 4 يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف :نآرقلا ماكحأ
 :( © تاولصلاو

 انربخأ ء.مصألا سابعلا وبأ انثدح .(ىسوم نب دمحم) ديعس وبأ انربخأ

 .[ :لحنلا] (« توُكِرْفُم مَع عت قَحْلآاِب ضرألاو ٍتوَمَصلاَقَلَح ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 .71 /ص .١/ج ءنآرقلا ماكحأ (؟)

 .[4 :لحنلا] ( نيت ٌميِصَح َوُه اًذِإَف ٍةَفَطن ني ننإلا َوَلَح ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا_ ()

 .871و١4/ص .١/ج ءنآرقلا ماكحأ (:)
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 ءام نم مالسلا هيلع مدآ قلخ هؤانث لج هللا أدب :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءادتبا هيف ناكف - قفاد ءام نم هدلو قلخ أدبو ؛ ةراهط اعم امهلعجو «نيطو

 نم هنأ :هريغ قلخ ءادتبال ةلالد .- ةراهطلا امه نيذللا َنْيَرِهاطلا نم مدآ قلخ

 .سجن ال رهاط ءام

 هؤانث لج هللا نأل ؛ سجنب سيل ىلا :- دانسإلا اذهب ءالمإلا يف لاقو

 ءنيقيدصلاو «نييبنلا مهنم لعجو .مهمرك نم قلخ خئدتبي نأ نم مركأ
 ب اَنِمٌرَك َدَقَلَو ) :لوقي هنإف ءسجن نم ءهتنج لهأو «نيحلاصلاو ءءادهشلاو

 « ٍةَفطن ني نَشِإْلا وَلَع ) :هؤانث لج لاقو «ةيآلا 7١[ :ءارسإلا] « َمَداَء

 :ملعت لوقعلا نوكت نأ يغبني ناكل هَل ينلا نع ربخ ءاذه يف نكي مل ولو «ةيآلا

 نم هيف ام عم فيكف ءسجن نم هتنج هنكسأو همّرك نم قلخ ئدتبي ال هللا نأ

 امنإ ؛هلسغي الف ؛ يملا هباصأ دق «بوثلا يف يلصي ناك هنأ » :28 ينلا نع ربخلا

 لوق اذه نأ عم .فيظنتلا :ىنعم ىلع .ثيدحلا '''« ًاسباي تحي وأ ءأبطر حسمي
 .نيعمجأ مهنع هللا يضر مهريغو ةشئاعو ءسابع نباو ءصاقو يبأ نب دعس

 (” ( تروُميِسُت هيف ) : كه هللا لاق

 :"' (ةيشاملا نع ةقدصلا طقّسُي ام) باب :رهازلا

 .لبإلا كلذكو «ةاكز منغلا ةمئاس يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «ةقثلا ماهبإل ءفيعض هدنس .فوقوم ظفللا اذهب ثيدحلا )١(

 ةشئاع ةديسلا نع ناتحيحص ناتياور تدرو نكلو ,55 /مقرب ءاله /ص .١/ج .يعفاشلا
 ءافش رظنا «« هيف يلصي م لق هللا لوسر بوث نم يملا كرفت تناك » :اهنأب اهنع هللا يضر

 .0 4و1و0 5 /مقرب ءا/هوال 4 /ص ١/ج ءيعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا

 هيف ٌدَجش ُهْنِمَو ٌباَرَش ُهَنِم ركل 1م ِءاَمَسلا ترم َلَرنَأ ىلا وه ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 ٠١[. :لحنلا] ©« تروُميِسُ

 .770 /ص «يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا فرفز
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 اذإ :ًاموس موُست ةيشاملا تماس لاقي «ةفولعملا ريغ ةيعارلا :يه ةمئاسلاو

 :كََك هللا لاق «لاملا نم ىعر ام :ماوسلاو ءاهاعر اذإ :اهيعار اهماسأو ,تعر

 نم ىعرملا فانصأ رجشلاب - ملعأ هللاو - دارأ «ةيآلا « تروُميِسُت هيف )

 ١ .يشاوملا اهاعري امم اهريغو ضمح او ةّلُلاو بشعلا

 (:.لحنلا ٠7 © َنوُدَعْيْمَه مجَكلََِو وسَمَلَعَو ) : كو هللا لاق

 :"' (ةلبقلا لابقتسا) باب :مألا
 :لاق عيبرلا انربخأ

 ْمُه ِمِجَنلَأبَو ٍوْسَمَلَعَو ) :3ك هللا لاقو :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 .ةيآلا © َنوُدَتْبَي

 اذإ اوناكف ءدجسملاو تيبلا مهل كبك هللا بصنف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 هعم سانلاو ؛هلبقتسم ىّلص # هللا لوسر نأل ؟ تيبلا لابقتسا مهيلعف ؛هْوَأَر

 مهيف بكر ىتلا لوقعلاو ءمهل قلخ ىتلا تامالعلاب مهدو «ةهج لك نم هلوح
 .مارحلا تيبلا دصق وهو :مارحلا دجسملا دصقو «مارحلا تيبلا دصق ىلع

 :"' (ناسحتسالا لاطبإ) باب :(اضيأ) مألا
 :ىلاعت هللا لاق :ليق ؟تيبلا ىلإ هجوتُي مبف ليق نإف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نوفرعي ًالابج تامالعلا تناكو «ةيآلا © َنوُدَعَبي ْمُه مَجَئلآِبَو ٍوسَمَلَعَو )

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 .د /قيقحت مألا رظناو 238 /ص 4١١و7١١ /نيترقفلا ةلاسرلا رظناو .47 /ص ء١/ج ءمألا (؟)

 7١١ /ص .؟ /ج «بلطملا دبع

 «يعفاشلا بقانم رظناو 1 4 /ص 71و57 /نيترقفلا ةلاسرلا رظناو .؟5 49 /ص ءال /ج مألا (9)

 ١. /ص .9/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «.175 /ص .؟ /ج

١١١ 



 ًاحايرو .كَّلَفلا نم نوفرعي امم ءًامجنو ءأرمقو أسمشو «ضرألا نم اهعضاوم

 : (داهتجالا) باب :ةلاسرلا

 « َنوُدَتْبِي مه مَجَئلَأبَو ٍمَْمدَلَعَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 «تيبلا ةهج هّنمب نوفرعي اوناكف «تامالعلاو مجنلاب نودتهي مهنأ ربخأف ةيآلا

 هآر نم ربخأو «هناكم يف مهنم هآر نم هآر دق نآب ,مهايإ هقيفوتو مهل هتنوعمب
 كلو . مم اان "يع و 7

 متي مجن وأ .هدصق دّصقُي لبج نم «مهيلإ هب ىدتهُي ام رصبأو «هري مل نم مهنم
 يلصملا نم نوكت نيأو ءاهيرغمو اهعِلطم فرعي سمشو «بوئجو لامشو هب

 .كلذك روحبو «يشعلاب

 .مهيف اهّبكر يتلا لوقعلا نم مهل قلخ امب تالالّدلا فّلكت مهيلع ناكو

 .اهابقتسا مهيلع ضَرف ىتلا نيعلل هجوتلا دصق اودصقيل

 "” ( ْمِهَلِإ َلَرُن ام سائل َنْيَُتِلَر كلا كيل اَْلَرنَأَو ) : كَ هللا لاق

 :"' (ناسحتسالا لاطبإ) باتك :مألا

 يغبني امكو ؛هلهأ وه امب همعن عيمج ىلع هلل دمحلا :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هلوسرو هذبع 0 ادمحم نأو هل كيرش ال هدححو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو هل

 )١( /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .007/ص .4607١و5449١ /تارقفلا ةلاسرلا ١ /ص 7١.

 ْمِهْلِإ لَ اَم سائل َنْيَبتِل ٌرْكْذلا َكََِْإ اَملَدَأَو ٍرْرلَو تتييْلاِب ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 .[44 :لحنلا] (« توُرْكَفَحَي ْحُهَّلَعَلَ
 .01 /ص «9/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2154 /ص ءال/جءمألا ()

 ؛بصنلا نيونتو فلألا تطقس ثيح عبطلا نم اطخ هلعلو هدبع دمحم نأو :مألا يف تدرو 4

 .بوصنم نإ مسا ًادمحم نأل

 ؟ ١١



 ميكح نم ليزنت .هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال زيزع باتكب هثعب
 ماقأو «هيلع - هللا - معنأ امب © دمحم هيبن ناسل ىلع مث «هباتكب ىدهف ءديمح

 أو ) :لاقو «لسرلا دعب ةجح هلل ىلع سانلل نوكي الث ؛هقلخ ىلع ةجحلا

 .ةيآلا « ْمِييَلِإ رن ام سانلل َنْيبُتِل ركِذلا كَل

 () ةمدقملا :ةلاسرلا

 يفو الإ ةلزان هللا نيد لهآ نم داحأب لزنت تسيلف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نيل ركل َكيَلإ اآَئْلَرَنَأَو ) :لاقو ءاهيف ىدهلا ليبس ىلع ليلدلا هللا باتك

 .ةيآلا « َتوُرْكَفََيْمُهّلعَلَو مهَلِإ لت ام ٍساّئلِ

 :"'' (هقفلا لوصأب يعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 هذهب ةقلعتم يهف ءمالسلا هيلع ميهاربإ ةروس نم ىلوألا ةيآلا ريسفت رظنا

 .هركذ قبس اميف راركتلل ةجاح الو «ةيآلا

 نيب نم ههنوطب ىف امهر كيقسشن ةربِعل دعت | ىف ركل نِإَو ) : كك هللا لاق 2 5 ل ةلكف م 2 ءرألا ذل ناد
 7 سا ذر سا يىر# 7
 0 :لحنلا] » َنيبرشِ اًعيَس اًصلاخ ابل مد يرق

 9 (اتذو و رطعلا ذي فلسلا) باب :مألا

 .؟١ /ص 3 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ل /ص .50و54 /ناترقفلا ةلاسرلا 2غ(

 756 /ص 3 /ج .يقهيبلل / يعفاشلا بفقانم )20

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (*)

 171١-7778 /ص 4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء.5١1و7١11 /ص ء“ /ج ءمألا (:)
 .1-175هو



 نم تقو يف هيقلت يبظلاك ةباد ةرس هنأ :كسملاب ملعلا لهأ ضعب معز دقو

 هب بيطتلا لحي ال نأ ىلإ بهذي هنأكف ءعّمَجُي مد هنأ ىلإ بهذ هنأكو «تاقوألا

 .ثتفصو امك

 ملف «ةتيملا ىنعم يف كدنع ناك يح نم يقلأ امو ءيح نم يقلأ هنأ ملعلا لهأ

 ؟هلكأت

 تلق .سايقلا هيف ركذاف :لاق .ًاسايقو ًاعامجإ و ًأربخ هب تلق :هل تلقف

 ١ ذر هه دعر - هم رس ي ©

 ىف ات ركيقشن َةَربِعَل مدعتألا ىف كَل َّنِإَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :تلق

 جرخي ائيش لحاف «ةيآلا « َنيِبِرّْشَل اًعبآَس اًصِلاَح اََبَلِمَدَو شر ِنيَب ْنِم -ِهِنوُطُي
 هصقني هنم وضعب سيل نأو «بيطلا ''' نيينعم عمجي يح نم ناك اذإ يح نم
 لحي ملف ء.يحو حوبذم نم مدلا مرحو «.هلثم هناكم دوعي ال ىتح .هنم هجورخ

 جرخي هنأل ؛ مدلا انمّرح انك ولف ؛هريغ وأ حبذ نم ًاحوفسم أمد لكأي نأ دحأل

 :لثم هب باتكلا صنو .هتساجنل هانمرح انكلو حوبذملا نم هانللحأ يح نم

 امم هلسغ بجو ام ىلع ًاسايق «تابيطلا نم سيل هنأ لّبِق نم عيجرلاو «لوبلا

 ءًاثيبخ جرخيو ًابْيط هب لخدي ؛عيجرلاو لوبلا يف ناكو .مدلا نم يحلا نم جرخي

 نم ةياغ وه يذلا كسملا يف تركنأ فكيف «تابيطلا نم اذه نأب ًالالح نوكتف
 ... !؟ًالالح نوكي نأ يح نم جرخ اذإ ؛تابيطلا

 تيدهأ دق ينإ» :اهنع هللا يضر ةملس مأل لاقف كسم يقاوأ يشاجنلل ىدهأ

 )١( ملعأ هللاو - بيطلا يبنعم حبصتف ةفاضإلل نونلا فذح :ىلوألا -.

١ 



 تبهو انتءاج نإف ؛هيلإ لصي نأ لبق تام دق الإ هآرأ الو كسم قاوأ يشاجنلل

 .ثيدحلا .هنم اهريغلو ال بهوف هتءاجف '''« اذك كل

 ال هنأ يف فلاخ ملعلا لهأ نم ًادحأ ملعأ ال :تلق :هّللا همحر يعفاشلا لاق
 كل تلق ام الإ «ربنعلا يف لاق ربنعلاب ملعلا لهأ نم دحأ الو ءربنعلا عيبب سأب
 .ءيش هنم مرحي ال تابنلاو ؛تابن هنأ نم

 .معن :تلق ؟رئأ هيف لهف لاق

 سابع نبا نع ؛هيبأ نع ءسوواط نع «نايفس انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 "'سمخلا هيفف ءيش هيف ناك نإ » :لاقف ءريثعلا نع لئس ءامهنع هللا يضر

 .ثيدحلا

 هرسّد مءيش وه امنإ .ةاكز ريئثعلا يف سيل » :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا

 .ثيدحلا "'« رحبلا

 ؛(517/8) ىربكلا تاقبطلا يف دعس نباو .(580) ىربكلا ننسلا يف روصنم نب ديعس هجرخأ )000(

 ةياور دروأو 23089 /مقرب 24١7 /ص 4 /ج «راثآلاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلا هجرخأو

 (؟17/6) يرابلا حتف يف رجح نباو .(40 4 /5) دنسملا يف اهفرط ركذ 235054٠ /مقرب اهدعب
 راثآلا ةفرعمو .(35/7) ىربكلا نئسلا يف يقهيبلاو )١١45( نآمظلا دراوم يف يمئيحلاو
 .هانعمب 18و14 ١17 /ص «4 /ج «ننسلاو

 241١4 /ص «١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ,حيحص هدانسإ .فوقوم ثيدحلا (؟)
 ١" /مقرب

 ”1١ /ص كل /ج «ىعفاشلا دنسم قيقحتب ىعلا ءافش رظنا «حيحص هدائسإ .فوقوم ثيدحلا 2



 006 ءْىش ْىَلَع ٍدَقَي ال كوُلْمُم اَدَبَع ًالَكَم ُهَللأ بَرَص )) : كو هللا لاق

 "' دبعلا يرست :مألا

 ل اكوُلَمم اَدَبَع ًالَتَم ُهَلأ بَرَص ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا 4 ءىش لع ُرِدَقَي

 نأ ؛هيبأ نع ' ءملاس نع ءيرهزلا نع «ةنييع ةنيبع نب نايفس انربخأ :يعفاشلا لاق

 6 عاتبملا هطرتشي ب نأ الإ «عئابلل هلامف لام هلو ًادبع عاب نم : :لاق ك8 يبلا

 ام نأو .لاجب الام ًاكلام نوكي ال دبعلا نأ ةنسلاو باتكلا لدف :لاق .ثيدحلا

 :ملعملل لاقي امك «ةقيقح ال هيلإ كْلِم مسا ةفاضإ وه امنإ هكلم ىلإ بسن

 الف ءاهرمأب موقي ناك اذإ كراد :رادلا ىلع ميقللو ءكمنغ :يعارللو «كناملغ

 هللا نآل ؛ هل نذأي مل مأ هديس هل نذأ ءىرستي نأ دبعلل - ملعأ ىلاعت هللاو - لحي

 مل نم لك كلذكو ءلاحب اكلام نوكي ال دبعلاو «نيكلاملل يرستلا لحأ امنإ ىلاعت

 نأ هل لحي الو .ربذم وأ ءبتاكم وأ ههضعب قتُع دق دبع نم «ةيرحلا هيف لمكت

 .هكلام نذإب هل لحي حاكتلاو .قتعي ىتح لاحب نيمي كلمب اطي

 (*'قادصلاو حاكنلا ذط - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 رتشي نأ دبعلل نأ ىلإ :ميدقلا يف يمفاشلا بهذو :هللا همحر يقهيبلا لاق

 4 كلك ا ُهلَثَم هللا ب ,ر رص ]) :ىلاعت هلوق نع باجأو «هديس هل نذأ اذإ

 قي ان مق نمو نم نكح ردي ل ولم ادع الم هلآ ترص ) : :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 1٠[. :لحنلا] « َنوُمَلَعَي ال ْحُهْرَتُحُأ َلَب هلي ُدْمَخَأ "جر دوَتَسَي لَه ”امْهَجَو اوكي ُدنِم ُقِفميَوُمَف اًكَسَح

 ؛(5/مقرب شماهلاو نتملا) ١78 /ص ١ /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو «5" /ص ف/ج ألا (0)

 .9١١و8١1/ص .5/ج ءبلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو

 . 405 /مقرب 0141" /ص ؛! /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا ()

 .1-1١178لا/ /ص .١3/ج .نآرقلا ماكحأ (:)



 نإف ءلثم هللا هبرض دبع - اندنع - اذه امنإ لاق نأب «ةيآلا « ِءَْس َلَع ُرِدَقَي

 نم) هسفن ىلع هب ٌرِقْيام :اهنم ءايشأ ىلع ردقي دبعلا نأ ُمَعْرُي دقف ءأدبع ناك
 هؤارشو هعيب زاج «ةراجتلا يف هل ْنِذأ اذإ ام :اهنمو (هٌصْقْنت وأ هفلتث ىتلا دودحلا

 .هرارقإو

 دحأب كلمي فيكف ءأضيأ هديس نذإب "' ىرشلاف :نذإلاب ٌّلُثعا نإف
 "”'ديدجلا يف اذه نع هللا همحر يعفاشلا عجر مث !؟رخآلاب كلمي الو «نيتنذإلا

 79 /نيتيآلاو «(نونمؤملا) ةروس يف نيتدراولا 5و0 /نيتيآلاو «ةيآلا هذهب جتحاو

 .(ةقباسلا ةرقفلا) يف مألا يف هاندروأ ام ركذ مث ؛«جراعملا) ةروس يف ”*و

 7 وم 2 1 5 2 و

 "7 ( اعيش توُمَلعَت ال ْمُكَيَهْمَأ نوُطُب ْنْم جرح ُهّللأَو ) : كو هللا لاق

(0 
 :''' دقرملاو يغبلا لهأ لاتق ف - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 - هباتك يف - هقلخ عيمج ىلاعتو هناحبس هللا فّرَعو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ال ْمُكِيَهْمُأ ٍنوُطُب ْنِ مُكَجَرْحُأ ُهَللَو ) :لاقف مهمّلَع ام الإ مهل ملع ال نأ

 هيلع راصتقالاب مهرمأو «ملعلا نم مهاتآ امب مهملع مث «ةيآلا 6 اًعيِش َوُمّلعَت

 .مهمّلع امب الإ هريغ اولوتي ال نأو

 ...لصح ءارشلاف :يأ )١(
 داهتجا اهيلع رقتسا ىتلا ةقباسلا ةرقفلا يف درو ام وهو ءديدجلا يعفاشلا بهذمب :يأ (6)

 .يعفاشلا

 ْمُكَل َلَعَجَو اًنيَش تروُمَلعَت ال ْمُكِسَهْمُأ نوُطُب ْنِي مُكَجَرْحَأ ُهَلَآَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 .[748 :لحنلا] ©« تروُرُكْشَت ْمُكلَعَل ةَدِيفالآَوٌَرَصِبألاَو َعْمّسلَ

 ٠١". /ص ء١/ج «نآرقلا ماكحأ (:)



 7 ( ٌةَمَحَرَو ىَدهَو ءْئس لكل ايبِي بنتكلا_كليلع'' اتلَرَتَو ) : كي هللا لاق ش

 :"' (ناسحتسالا لاطبإ) باتك :مألا

 :لاق عيبرلا انربخأ

 امكو .هلهأ وه امب همعن عيمج ىلع هلل دمحلا :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 هدبع ًادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو .هل يغبني

 ليزنت .هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال زيزع باتكب هثعب .هلوسرو

 ماقأو .هيلع معنأ امب كي هيبن ناسل ىلع مث «هباتكب ىدهف .ديمح ميكح نم
 انّلْرَتَو ) :لاقو ءلسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الئثل .هقلخ ىلع ةجحلا

 .ةيآلا ( ةَمْحَرَو ىدُهَو ءَْس لكُل اًمَيَبِي بتكلا كليْلَع

 :( (اهلكرابخألا تدر يتلا ةفئاطلا لوق ةياكح) باب :(اضيأ) مألا

 ("” هباحصأ بهذمب ملعلا ىلإ بسنُي لئاق يل لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هلل هيفو .هظفحم ىردأ تنأو ءمهنم تنأ نم ناسلب لزن نآرقلاو يبرع تنأ

 نإف «هتبتتسا - اهنم فرحب نآرقلا هيلع سبلت دق - كاش كش ول ءاهزنأ ضئارف

 ام :يأ («كيلع انلزنو» :وه باوصلاو «« ...باتكلا كيلإ انلزنأو » :ظفلب مألا يف ةيآلا تدرو )١(

 .- ملعأ هللاو - ةيآلا هذهو لحنلا ةروس نم 44 /ةيآ نيب خسانلا نم سابتلا كلذ لعلو «هانتبثأ

 اًديوَط كلب اَْدِحَو مين ْنِم ميل اًديَ وم َل ىف تعبت َموَيَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا_ ()

 .[41 :لحنلا] ( َنيِمِلسُمْلل ئَرُْمَو َُمَحَرَو ىدُهَو ءَْش لكل اتي َبتكْلا كلَ الوب ِآلٌؤنه لَ
 .017 /ص .9 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .194 /ص ءال /ج ءمألا (*)

 ١ /ص .ثيدحلا فالتخا رظناو ١١-211 /ص «ملعلا عامج رظناو 7375 /ص ءال /ج مألا ()

 ."”ود /ص «9 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو

 اهيلإ ةراشإلا دراولا ةفئاطلا هذه نأب يمالسإلا عيرشتلا خيرات هباتك يف يرضخلا خيشلا حجر (4)

 رظنا ءرخآ عضوم يف يعفاشلا مالك نم ةراشإب كلذ ىلع لدتساو (ةلزتعملا) مه يعفاشلا نم

 .(شماحلا) ١١ /ص ملعلا عامج



 فيكف «ةيآلا © ءْىَس ٍلُكَل اًسَيْتِي ) :نآرقلا يف كك هللا لاق دقو «هتلتق الإو بات

 .ماع هيف ضرفلا :ةرم لوقي نأ هللا ضرف ءيش يف دحأل وأ ءكسفن دنع زاج

 نإو .ةلالد هيف رمألا :ةرمو .ضرف هيف رمألا ةرمو .صاخ هيف ضرفلا :ةرمو

 نع «لجر نع هيورت ثيدح .كدنع اذه نم هنيب تقرف ام رثكأو ؟ةحابإ وذ ءاش
 كتدجو دقو تي هللا لوسر هب غلبت ىتح «ةثالث وأ ناثيدح وأ ءرخآ نع ءرخآ

 الو ءظفحلاو قدصلا يف هومتمدقو هومتيقل ًادحأ نوئربت ال كبهذم بهذ نمو

 .هثيدح يف ىطخيو ءىسنبو «طلغي نأ نم متيقل نمم تيقل ًادحأ

 نالفو ءاذك ثيدح يف نالف أطخأ :مهنم دحاو ريغل نولوقت مكتدجو لب

 متمّرحو «هب متللحأ ثيدحل لجر لاق ول :نولوقت مكتدجوو ءاذك ثيدح يف

 متبذكو .مكثدح نم وأ متأطخأ امنإ 8 هللا لوسر اذه لقي مل :ةصاخلا ملع نم

 !تلق ام سئب :هل اولوقت نأ ىلع اوديزت ملو «هوبيتتست مل .مكثدح نم وأ

 نم دنع دحاو هرهاظو «نآرقلا ماكحأ نم ءيش نيب قّرفي نأ زوجيفأ

 مكنإو هللا باتك ماقم مهرابخأ نوميقتو ؟هيف متفصو امك وه نم ربخب ؛هعمس

 .؟اهب نوعنمتو اهب نوطعت

 ةهج نم وأ «ةطاحإلا هجو نم يطعن امنإ :تلقف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اهلك اهب انيطعأ نإو «ةفلتخم اندنع اهبابسأو .ءسايقلا ةهجو «قداصلا ربخلا

 .ضعب نم تبثأ اهضعبف

 ؟اذام لثمو :لاق

 ؛هبحاص ٍفِلَحو نيميلا هئابإو «ةنيبلابو ؛هرارقإب لجرلا نم يئاطعإ :تلق

 نإو نحنو .هبحاص نيميو نيميلا ءابإ نم ىوقأ ةنيبلاو «ةنيبلا نم ىوقأ رارقإلاو
 .ةفلتخم اهبابسأف ادحاو ًءاطع اهب انيطعأ



 ؟اهَّدر نم ىلع هيف مكتجح امو مهرابخأ لوبقب

 هب دهشأ ام الإ لبقأ الو ءمهولا هيف نكمي ناك اذإ ائيش اهنم لبقأ ال :لاقف

 نأ زوجي وأ ؛هنم فرح يف كشلا ًادحأ عسي ال يذلا هباتكب ٌدهْنْشَأ امك هللا ىلع

 نيقداصلا رابخأ لوبق ىلع امهب هملع هّلد «ىلاعت هللا ماكحأو - َقِيَك هللا - باتك

 ماكحأ نم هنيب قرفلا ىلع هي هللا لوسر لد ام نيب قرفلاو .# هللا لوسر نع

 نأو «هنيد لهأو «هليدو هّللا باتك نم - كي هللا لوسر ناكم كلذب مِلعو هللا

 ًابجاوو ًاضرفو ءًاصاخو ًاماع هضرفب دارأ ام هنع ةنابإلا عضوم يف هعضو هللا

 .ةماعلاو ةصاخلا ربح - هدهاشت مل تنك ذإ - هتعاط ضرتفاو

 الوُسَر َنَيْمأْلا ىف َتَعَب ىلا وه ) :ةميركلا ةيآلاب هل دهشتسا مث «معن :لاق

 ."” خلا [؟ :ةعمجلا] ( ةَمُكْذَلَو َبتكللا ُمُهُمِلَعُيَو مِهكَريَو متي َمُهَلَع أوُلَتي مُجِ

 :"'ةمدقملا :ةلاسرلا

 يفو الإ ةلزان هللا نيد لهأ نم دحأب لزنت تسيلف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 انَلْزَتَو ) :- ىلاعتو هناحبس - لاقو ....اهيف ىدهلا ليبس ىلع ليلدلا هللا باتك

 .ةيآلا « َنيِمِلَسُمَلِل ىَرْشُبَو ٌةَمْحَرَو ىدُهَو ءَْس لُكِل اًسيِبِي َبَتكْلا كَليَلَع

 تدرأ اذإو «ةنسلا ركني نمل هتيمهأل هللا همحر يعفاشلا درو ةلزتعملا نم لداجملا مالك تلقن )١(

 عامجو ءاهدعب امو 7174 /ص ال /ج ؛مألا يف ليلدلاب معدملا يملعلا شاقنلا اذه عباتف ةدايزلا

 هيونتلا عم 5-5 /ص «94/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءاهدعب امو ١ /ص «ملعلا

 .1/ص .رظنا مث ءنيتضرتعم نيب ام هنم ءزج لقن نيتحفص لداعي امب طقس دوجو ىلإ
 .١75/ص ١« /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 35١ /ص :١0و44 /ناترقفلا ةلاسرلا (؟)
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 :''' (خسنلا ) لصف :نآرقلا ماكحأ

 :عيبرلا انريخأ «سابعلا وبأ انربخأ .ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 مهقلخب دارأ امل هملع يف قبس ال سانلا قلخ هللا نإ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 اءَرْشُبَو ُةَمْحَرَو ىَدُهَو ِءْىَش لُكْل اًنَيِتَت ) :باتكلا مهيلع لزنأو ءمهبو

 هقلخب ةمحر ءاهخسن ىرخأو ءاهتبثأ ضئارف هيف ضرفو «ةيآلا © َنيِمِلَسُملل
 مهباثأو ؛همعن نم هب مهأدتبا اميف ةدايز ,مهيلع ةعسوتلابو ,.مهنع فيفختلاب

 اميف هتمحر مهتّمعف ؛هباذع نم ةاجنلاو هتنج :مهيلع تبثأ ام ىلإ ءاهتنالا ىلع

 .همعن ىلع دمحلا هلف ءخسنو تبيثأ

 :''' (هقفلا لوصأب يعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 :لاق (بوقعي نب دمحم) سابعلا وبأ انثدح .ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انثدح

 ىَّدَهَو ءىش لكُل اًسَيْبِي ) :هؤانث لج هللا لاق :هللا هحر يعفاشلا لاق

 نم ىلوألا ةيآلا ريسفت يف درو ام ركذ مث «ةيآلا « َنيِمِلْسُمْلِل ئَرْشُنَو ٌةَمْحَرَو

 .اهيلإ عجريلف مالسلا هيلع ميهاربإ ةروس

 .""/ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ )١(

 ةروس نم ىلوألا ةيآلا ريسفت رظناو ١277و594/ص «١/ج .يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (؟)
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 َنَمْيَأْلا ا وضقدت اَلَو ) :لاق مث (َمّ رف. كملف سو ت

 7 (مُكَتيب ُدلَح در كَعَمْيَأ وُدِخَكَت ) :هلوق ىلإ ( اًَهِديِكوَت َدْعَب
 :"” (داهجلا هيلع بجي ال نميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 لَو ) :مث « َرْثدَهَع اَذِإ هلآ ٍدَهَعِب اوُقْوُأَو ) :ك هلوق اهنم .هباتك نم ةيآ
 موو |[ أوضقنت

 الخد ْرُكَسَمَيأ نوُدِخَكت ) :هلوق ىلإ « اَهِديحَوَت َدْعَب َنَمَي
 .دهعلاب ءافولا هب ركذ ام عم «ناتيآلا 6 َمُكَنَيَب

 ؛ هب تبطوخ يذلا برعلا ناسل ةّعّس نم اذه :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلاعتو كرابت - هللا نوكي نأ - ملعأ هللاو - هبشيو .دقع لك ىلع ماع هرهاظف

 يف ناك اذإ :رذن دقع لكو «.نيمي ريغ وأ ءنيميب ناك دقع لكب اوفوي نأ :دارأ -

 .هتيصعم - اهنم ءافولا رمأ اميف - هل نكي مل وأ :ةعاط هلل نيدَقَعلا
 رص اس و هك ص 2 لر هعر م رس اج

 نا :لحنلا] (ميِجّرل نيطيشلا نم هلل دعتساف َناَءَرَقْلاَت أرَ اذإف 7 كَبَع هللا لاق

 7 (حاتتفالا دعب ذوعتلا) باب :مألا

 َنِم ِهّآِب َذِعَتَسَأَف َناَءَرَقْلا ترق اًذِإَف ) :كي هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اق عيبرلا انربخأ «ةيآلا ( ٍريِجّرلأ نطيْشلَ

 َدْعَب َيَمْيأل أوُصضْقنَت اَلَو ْريِدَهَع اَذإ هلأ ٍدْهَعِب ْأوُقَوُأَو ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا )١(

 ضقت ىلا ووك الَو © تولتفت ام ُمَلعَي هلأ نإ ”ةليفك ْحُكِيَلَع هنأ ْدّبلَعَج ْندََو اًهِدِيِكَرَت

 اَمْنِإ م نِم ذأ ىِ هنأ توت نأ مدي الخد زكتسيأ توذجكت اًعَكحنأ ف دْحَب نم اَهلْرَع

 .[91-45 :لحنلا] © َنوُفِلَعَْت ديِف ْرْشُك ام ةَميِقْلآ َموي رو َّنّيَبُيلَو هب ُهَلَأ مك وَُبَي
 .55/ص «'” /ج «نآرقلا ماكحأ (؟)
 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (*)

 .747و747 /ص 7 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .7١٠/ص ء١/جءمألا (5)
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 نب دعس نع ءدمحم نب ميهاربإ انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 مؤي وهو هنع هللا يضر ةريره ابأ عمس هنأ «حلاص يبأ نب حلاص نع «نامثع

 اذإو «ةبوتكملا يف « ميجرلا ناطيشلا نم كب ذوعن انإ انبر» :هتوص اعفار سانلا

 ."' نآرقلا مأ نم غرف

 .هسفن يف ذوعتي امهنع هللا يضر رمع نبا ناكو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 حتتفي نيح ذوعتي مهضعب ناكو ءىفخأ وأ رهج نإ هأزجأ لجرلا لعف امهيأو
 «ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :لوقي نأ بحأو .لوقأ كلذبو .نآرقلا مأ لبق

 يف هلوقيو .هأزجأ هب ذاعتسا مالك ''' يأو .ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب ذاعتسا اذإو

 .نسحف ةءارقلا لبق ةعكر لك حتتفي نيح هلاق نإ :ليق دقو «ةعكر لوأ

 ءايسان هكرت نإو «ةعكر لوأ يف هب ترمأ «ةالصلا نم ءيش يف هب رمآ الو

 هكرت هل هركأو ءوهس دوجس الو «ةداعإ هيلع نكي مل ؛ًادماع وأ ءالهاج وأ
 .ادماع

 نأ هرمآ نأ ىنعنم امنإو ءاهريغ يف هلوقي نأ ةعكر لوأ يف هكرت اذإ بحأو

 "'« ... أرقا مث رّبك» :لاقف ةالصلا يف هيفكي ام ًالجر مّلع كف ينلا نأ ؛ديعي
 .ثيدحلا

 لدف .حاتتفا الو ذوعتب هرمأ هنأ هو هنع وري مو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هكرت نإ ةالصلا دسفي ال نم ذوعتلا نأو «رايتخا ني هللا لوسر حاتتفا:نأ ىلع

 .ةحتافلا دعب نوكت ىتلا ةءارقلا لبق ذوعت :يأ )١(

 يأو) اذكه مآلا يف تدرو دقو «قايسلا ةبسانمل (...مالك يأ وأ) :نوكت نأ طبضألا لعلو (؟)

 .- ملعأ هللاو - لمأتف ء(...مالك

 .ةذاعتسالا :ظفل يف هجيرخت قبس ثيدحلا (9)
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 ذآ يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 :''' (تاولصلاو تاراهطلا
 َدِعَتْساَف َناَءْرقْلآ َتَرَق اَذإَف ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « ٍميِحّرلَ ٍنطَيْشلَأ َنِم هلأ

 ذوعأ :نآرقلا مآ لبق حتتفي نيح لوقي نأ بحأو :هللا هبحر يعفاشلا لاق
 .هأزجأ هب ذاعتسا مالك يأو ءميجرلا ناطيشلا نم هّللاب

 ذوعتيف أدتبي مث - دانسإلا اذهب - ءالمإلا يف :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ لوقي وأ «ميلعلا عيمسلاب ذوعأ لوقيو

 َدِعَتْسَأَف َناَءْرَْلَآ َتأَرَق اَذِإَف ) :َكْك هللا لوقل .نورضحي نأ هللاب ذوعأ وأ :ميجرلا

 .ةيآلا ( رمألا يلا نب لأب
 ال

 أولاق لري اَمِب ُمَلَعَأ ُهّللاَو ٍةياَ راكم َةَياَ اَمْلَدَب اَذِإَو ) : كو هللا لاق 00 هلم - ها ويم م 7 76
 2 7 د0

 (9 (ركفُم ٌتنأ اَمنإ
 ع م

 (” خوسنملاو خسانلا ءادتبا :ةلاسرلا
 8 وي ام عابتا هيبن ىلع ضرف هنأ هللا ربخأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأ ىل بر وُكَي ام ) :ىلاعت هلوق يفو .هسفن ءاقلت نم هليدبت هل لعجي مو

 .77؟ /ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ )١(

 َتنأ آَمْنِإ أَولاَق ُلَرُي امي ُمَلْعأ هلو ٍةَياَد َاَكَم َةَياَء آَئََّدَب اَذِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 1١١[. :لحنلا] « َنوُمَلَعَي ال ْرْهُودْأ َلَب رَئفُم

 رصتخم رظناو ءاهدعب امو 8١٠و7١٠/ص ,777-774وا"1ا/وا"1١ /تارقفلا ةلاسرلا هيف

 ١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ١2/ص «.ثيدحلا فالتخا رظناو «484و٠4487 /ص ينزملا

 نم 9 /ةيآلا ريسفتو «مالسلا هيلع سنوي ةروس نم ١6 /ةيآلا ريسفت رظناو 0" والا” /ص

 .خسنلاب ةقلعتمو ضعبلا اهضعبب ةطبترم يهف ةرقبلا ةروس نم ٠١7 /ةيآلاو ءدعرلا ةروس
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 باتك خسني ال هنأ نم ءتفصو ام نايب ,ةيآلا 1١6[ :سنوي] 6« فت يآقلت نم

 .هؤانث لج هنم ءاش امل تيبلملا ليزملا وهف .هضرفل ئدتبملا ناك امك «هباتك الإ هللا

 .هقلخ نم دحأل كلذ نوكي الو

 ريكي تأت اه ْوأَِياَد ْنِم ْحَسَت ام ) :هللا لاق :هيلع ةلالد هللا باتك يفو 9 :اًيررذ اورد ”ر تم م رك 8 اضل ا 7 : هم

 .ةيآلا ١١[ :ةرقبلا] © ٌريِدَف ءْىَش لك ْلَع هلآ نأ مّلْعَت ملأ اَهلمِم وأ آبْم

 :لاقو هلثم نآرقب الإ نوكي ال هلازنإ ريخأتو نآرقلا خسن نأ امب هللا ربخأف

 2 رني امي د / ,ةيآلا (رَثَفُم ٌتنأ َمْنِإ أَولاَق ُلَرتُي امب ُمَلَعأ ُهّلآَو ِةَياَء تراكم ٌةَياَء آنْلَدَب اَذِإَو )

 هلوسرل هللا ثدحأ ولو كي هللا لوسرل ةئس الإ اهخسني ال :هللا لوسر ةنس اذكهو

 ماو م دبل رك - م مر وت4 وعدو هده 8

 22 92 م5 2 0 9

 "0.6 لمنلا ( كريم ٌكوَرَع ناَسِل اًَذنَهَوءِمَجَعَأ ِهْيَلِإ َوُدِجلُي

 :"' (سماخلا نايبلا) باب :ةلاسرلا

 لك يف - يبرع هباتك نأب هتجح - قب هللا - ماقأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ناسل ريغ ناسل لك - هؤانث لج - هنع ىفن نآب كلذ دكأ مث ,"'- اهانركذ ةيآ

 .هباتك نم نيتيآ يف برعلا

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 .717و71 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «45- 4١ /ص .161"- 1 /تارقفلا ةلاسرلا (؟)

 نم ا/ /ةيآلا ءدعرلا ةروس نم اال /ةيآلا ىارعشلا ةروس نم ١97 -١90 /تايآلا ىلإ ةراشإ (”)

 .رمزلا ةروس نم 78 /ةيآلاو ءفرخزلا ةروس نم ١-7 /تايآلاو ءىروشلا ةروس

١١١ 



 ٌرشَب ههُمِلعُي امْنِإ وُلوَُي ممن ُمَلعَت َدََلَو ) :ىلاعتو كرابت لاقف "” :ىلوألا

 .ةيآلا (« ثُم ٌترَع َناَسِل اًددهَو ئىمَجنأِبلِإ توُدِجْلُي ىلا راس“

 هياء َتَلِضُف اَلْوَل اوُناَقَل اًيِيجحَأ َناَءْرُف ُهَتلَعَج َوَلَو ) :لاقو :ةيئاثلا

 .ةيآلا [:4 :تلصف] 6 ئِرَعَو ثم

 ًايمجعأ و ًايبرع نآرقلا يف نإ :لئاق مهنم لاقف :"" هللا همحر يعفاشلا لاق

 لئاق دجوو «برعلا ناسلب الإ ءيش هللا باتك نم سيل نأ ىلع لدي نآرقلاو
 ةلأسمو «هتجح نع هل ةلأسملل اكرتو «هل ًاديلقت ءهنم كلذ لبق نم لوقلا اذه

و انل رفغي هللاو ,مهنم لفغأ نم لفغأ ديلقتلابو .هفلاخ نمت هريغ
 .مهل

 وأ - هنم كلذ َليبُثو - برعلا ناسل ريغ نآرقلا يف نإ :لاق نم لعلو

 عسوأ برعلا ناسلو ءبرعلا ضعب هضعب لهجي ًاصاخ نآرقلا نم نأ ىلإ بهذ

 ؛ين ريغ ناسنإ هملع عيمجب طيحي هملعن الو ءأظافلا اهرثكأو ءابهذم ةنسلألا

دوجوم نوكي ال ىتح ءاهتماع ىلع ءيش هنم بهذي ال هنكلو
 ال نم اهيف ًا

 عمج ًالجر ملعن ال .هقفلا لهأ دنع ةنسلاب ملعلاك برعلا دنع هب ملعلاو «هفرعي

 ىلع يأ اهب ملعلا لهأ ةماع ملع عِمُج اذإف ؛ءيش هيلع اهنم بهذي ملف نئمسلا

 بهذ ام ناك مث ءاهنم ءيشلا هيلع بهذ ءمهنم دحاو لك ملع قّرُق اذإو «نئسلا

 .هريغ دنع ًادوجوم اهنم هيلع

 مهنمو .هضعب هيلع بهذ نإو هرثكأل عماجلا مهنم :تاقبط ملعلا يف مهو

 اهرثكأ عمج نم ىلع ننسلا نم بهذ ام ليلق سيلو ءهريغ عمج امم لقأل عماجلا

 هئارظن دنع بلطي لب «ملعلا لهأ نم هتقبط ريغ دنع ؛هملع بلطي نأ ىلع ًاليلد

قلا ماكحأ نم ةمدقملا هذهو حاضيولل ينم (ةيناثلا «ىلوألا) بيترتلا )غ0(
 .77و17؟ //ص 21 /ج «نآر

 ١:-15. //ص 1197-2617 /تارقفلا ةلاسرلا )0

 كل١١



 درفتيف - يمأو وه يبأب - هللا لوسر ننس عيمج ىلع ىتؤُي ىتح «هيلع بهذ ام

 .اهنم اوَعَو اميف تاجرد مهو ءاهعمجب ءاملعلا ةلمج

 الو ءاهيلع ءيش هنم بهذي ال ءاهتماعو اهتصاخ دنع برعلا ناسل اذكهو

 اهعبتا نم الإ هيف اهُكَرْسَي الو ءاهنع هّلِبَق نم الإ هملعي الو ءاهريغ دنع بلطي
 ريغ نم مهريغ راص امنإو ءاهناسل لهأ نم وهف اهنم هّلِبَق نمو ءاهنم هملعت يف
 معأ برعلا رثكأ يف ناسللا رثكأ ملعو .هلهأ نم راص هيلإ راص اذإف اهكرتب هلهأ
 .ءاملعلا يف نئسلا رثكأ ملع نم

 ءيشلاب قطني نم مجعلا نم دجن دق :لئاق لاق نإف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نمم نكي مل نإف ءمهنم هملعت نم تفصو ام لمتحي كلذف ؟برعلا ناسل نم

 عبت وهف هنم ليلقب قطن نمو «هنم ليلقلاب الإ قطني دجوي الف مهنم هملعت
 قفاوي نأ ءأعوضوم هب قطن وأ ءمّلعت ليق ظفللا ناك ذإ ركتن الو ؛هيف برعلل
 ةنسلأ نم ليلقلا ''' قفت اي امك ,برعلا ناسل نم ًاليلق اهضعب وأ مجعلا ناسل
 رماوألا دْعُيو ءاهناسل فالتخاو ءاهرايد يئانت عم ءاهمالك رثكأ يف ةنيابتملا مجعلا

 .اهنم هناسل ضعب تقفاو نم نيبو اهنيب

 هيف هطلخي ال ءبرعلا ناسلب ضحم هللا باتك نأ يف ةجحلا ام :لئاق لاق نإف

 « ءِِيَوَق ٍناَسلِب الإ لوُسُر نم اَنلَسْرَأ آمَو ) :هللا لاق هللا باتك هيف ةجحلاف ؟هريغ

 مهموق ىلإ نولسرُي اوناك لي دمحم لبق لسرلا نإف :لئاق لاق نإف «ةيآلا [4 :ميهاربإ]

 هموق ناسلب ثعب نوكي نأ لمتحي دقف «ةفاك سانلا ىلإ ثعب ًادمحم نإو .ةصاخ

 نوكي نأ لمتحيو «هنم اوقاطأ ام هناسل اوملعتي نأ ةفاك سانلا ىلع نوكيو .ةصاخ

 ؟مجعلا ةنسلأ نود ةصاخ هموق ناسلب ثعب هنأ ىلع ليلد نم لهف مهتنسلأب ثعب

 نوكي نأ دب الف ءضعب نع مهضعب همهفي ال امب ةفلتم ةنسلألا تناك اذإو

 سانلا ىلوأو «عباتلا ىلع عبّتملا ناسللا يف لضفلا نوكي نأو ءضعبل ًاعبت مهضعب

 .ةرقبلا ةروس نم ١97 /ةيآلا ريسفت رظنا اهنايب قبس )١(

 /ا١١1١



 نوكي نأ - ملعأ هللاو - زوجي الو لي ينلا ناسل هناسل نم ناسللا يف لضفلاب

 «هناسلل عبت ناسل لك لب .ءدحاو فرح يف هناسل ريغ ناسل لهأل ًاعابتأ هناسل لهأ
 '' هباتك نم ةيآ ريغ يف كلذ هللا نيب دقو «هنيد عابتا مهيلعف هلبق نيد لهأ لكو

 هغلب ام برعلا ناسل نم ملعتي نأ ملسم لك ىلعف "' :هلل همحر يعفاشلا لاق

 هللا باتك هب ولتيو .هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ هب دهشي ىتح هُدْهَج

 .كلذ ريغو دهشتلاو حيبستلا نم هب رمأو «ريبكتلا نم هيلع ضرتفا اميف ركذلاب قطنيو

 هتوبن هب متخ نم ناسل هللا لعج يذلا .ناسللاب ملعلا نم دادزا امو

 يتأيو ءاهيف ركذلاو ةالصلا ملعتي "” هيلع امك هل ًاريخ ناك «هبتك رخآ هب لزنأو

 هيلع ضرتفا اميف ًاعبت نوكيو هل هّجو امل هجوتيو «هنايتإب رمأ امو تيبلا
 .ًاعوبتم ال «هيلإ بدنو

 ههُبلَقَو ةركأ ْنَم الإ ديِنَميِإ دعب ني ِهلآبَر تك نَم ٠٠ كو هللا لاق
 » ل دم

 0 « ثضغ ٌمِهيِلَعَف اًرُدَص اًدَدَِص ِ رفكلاب نش نم نكيلو يمإلاب نوم 2م

 (© ةدّرلا ىلع هركملا :مألا

 ِدَعَب ْنِم للأب رفك نَم ]) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يمفاشلا لاق

 اًرْدَِص رفكلاب َحَرَُس نم م نكِيَلَو نميِإلآب نيَمْظم رهبلقَو ةركأ نم لإ َدوِنَمي

 )١( /مقرب شماهلا يف تايآلا هذه ىلإ ةراشإلا تقبس "٠ /ص .قةيآلا هذه ريسفت نم ١١١6.
 .45و148/ص «174و1511//ناترقفلا ةلاسرلا (؟)
 .مالكلا ةبسانمل (.. .ملعتي نأ هيلع امك) :طبضألا لعلو «ةلاسرلا يف تدرو اذكه (*)

 نَميإلاب نِوَمْظُم هبلَقَو ةركأ ْنَم الإ ةيَِميِإ دْعَب ْنِ ِهَئآبَرَعَك نَم ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (5)

 ٠6[. :لحنلا] « ٌميِظَع ُِماَذَع ْرُهَلَو هلأ سي ٌبَضَع ْرِهيلَعَف اًرْدَص رفُكلآ حرس نم نكدلَو

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2548 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2177 /ص تاج ألا (ه)

 .05١5و 1٠86 /ص ال /ج .بلطملا

 مكلء١



 هنم نبت مل ءرفكلا ىلع ههركأف ودعلا هرسأ ًالجر نأ ولو «ةيآلا 6« بضع ْرِهْيَلَعَق

 يف ''" ملسأ نم ضعب هركأ دق «دترملا مكح نم ءيشب هيلع مكحي ملو «هتأرما

 لزنف هب ٍبَّذَع ام هل ركذف هَلَف ينلا ىلإ ءاج مث «هلاقف رفكلا ىلع هلي ينلا دهع

 ولو .دترملا ىلع امن ءيشب الو ؛هتجوز بانتجاب نم ينلا هرمأي ملو ءاذه هيف

 .نوملسملا هتثرو هثرو برحلا دالبب ةبوت هل رهظت ملو ءرفكلا ىلع هركملا تام

 :"' هانعم يف امو هاركإلا :(اضيأ) مألا

 ٌنَمْظُم ددبْلَقَو هركأ ْنَم الإ ) :ك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « نميإلاب

 «رفاكلا لتقي نأو ,ةجوزلا قارفك :ماكحأ رفكللو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ؛ هلك لوقلا ىلع هاركإلا ماكحأ هنع تطقس «هنع هّللا عضو املف «هلام منغيو

 همكح نوكي امو «هنم رغصأ وه ام طقس سانلا نع طقس اذإ مظعألا نأل

 .هيلع هتوبشب

 ردقي ال نم .يدي يف لجرلا ريصي نأ :هاركإلاو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هنم عانتمالا ىلع

 هركملا نوكيو .ءالؤه نم دحاو ىلع بلغتم وأ .ءصل وأ .ناطلس نم

 رثكأ وأ «ملؤملا برضلا هب رمأ ام لوق نم عنتما نإ ؛ هنأ ةلالد هيلع ًافوخ فاخي

 نم هيلع هركأ ام مكح هنع طقس اذه فاخ اذإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هرارقإ وأ ءدح وأ .قحب لجرل ًارارقإ وأ ًاعيب وأ ءارش :لوقلا ناك ام .لوق

 )١( /ج .ىربكلا ننسلا يف هثيدح رظنا .رساي نب رامعك  »4ص/5١9-7١8.

 دبع .د / قيقحت مألا رظناو 2.7714 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .7712/ص لال /ج مألا قههز

 .85او 152 /ص 4 /ج «بلطملا

 ل ١



 اذه يأف «هركم وهو اذه نم دحاو ثادحإ وأ «قالط وأ قتع وأ «حاكنب

 .همزلي مل .هركم وهو ثدحأ

 :(" ةرجهلا ضرف :(اضيأ) مألا

 نم ةرثك اوأرو ةكم لهأ يف هله لوسر نخشأو .هحابأ ناك ذإ دعب نيكرشملا

 نم وأ ءمهنيد نع مهونتفف ؛.مهنم ملسأ نم ىلع اودتشا كب هللا نيد يف لخد

 ْنَم الإ ) :لاقف نينوتفملا نم ةرجهلا ىلع ردقي مل نم هللا رذعف ؛مهنم اونتف
 كنك هللا نإ :ك هللا لوسر مهيلإ ثعبو .ةيآلا © ٍنَميِإلآِب ٌنَمِطُم ءُهَبلَقَو هركأ هي كا 4( .ضيه ٠ 8 20350 ممن مياه ل جات

 .اجرخم مكل لعج

 ,"”زوجي ال اميف حلصلا ضقن لصأ :(اضيأ) مألا

 ىلإ ليهس نب لدنج يبأ در :ىلإ بهاذ بهذ نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةيبيدحلا حلص طورش نم :يأ - مهاطعأ امب هلهأ ىلإ ةعيبر يبأ نب شايعو .هيبأ

 .مهتمالس ىلع صرحأو .مهيلع سانلا قفشأ مهولهأو مهؤابآ :هل ليق -

 ىلع نيمهتم اونوكي نأ ىلع الضف «مهيذؤي امم مهسفنأب مهنوقّيس اوناك مهلهأو
 مهنيد مهفالخ مهنم اومقن امنإو باذع نم هنولمحي ال رمأ وأ .فلتب مهولاني نأ

 لَك هللا عضو دقو ,مالسإلا نيد اوكرتيل مهيلع نوددشتي اوناكف .مهئابآ نيدو

 .ةيآلا ( ٍنَميِإلاِب ٌنوَمَطُم بلو ةركأ ْنَم الإ ) :لاقف هاركإلا يف مثأملا مهنع

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو «15/ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 15١ /ص «؛/ج ألا )١(

 716 /ص /ج «بلطملا

 .1527/ص 26 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ”١157., /ص 4 /ج «مألا قفز

 ٠؟ء1١



 :(* (ناسحتسالا لاطبإ) باتك :(اضيأ) مألا

 ْنَم الإ ) :هنيد نع َنِتُق نميف ىلاعتو كرابت لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 مثأملاو ,مهامعأ طوبح مهنع حرطف «ةيآلا ©« نَميإلآب ٌنيَمطُم ُهَبلَقَو ةركأ ٠ 505 2 دمع ملام مات

 رمأو ءرفكلا فالخو ناميإلاب ةنينأمطلا ىلع مهبولقو ءنيهركم اوناك اذإ رفكلاب

 .ناميولا اورهظي ىتح زعو لج كلذ نابأو ءاونمؤي ىتح نيرفاكلا لاتقب

 :"'' (ناميإلا عماج) باب :ينزملارصتخم

 ءٍدغ لبق كلهف ءأدغ ماعطلا اذه ٌنلكأيل فلح ولو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نَم الإ َيِنَميِإ ِدْعَب ْنِم هلآ َرْفَك نَم ) :زعو لج هللا لاق ءهاركإلل ثنحي مل
 يف نكي مل امك هركملا لوق نأ انلقعف «ةيآلا « نَميِإلآب ٌدَمْطُم هبَلَقَو هركأ
 هيلع فلح ام فلت اذإف هنم لعف ريغب بلغي نأ :وه هاركإلا نأ انلقعو .مكحلا

 .هاركإلا نم رثكأ يف وهف «هنم لعف ريغب ءأئيش هيف نلعفيل
 ةحصو مالكلا لوصأب يعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 :"” (اهنم هداقتعا

 ينب حراوج ىلع ناميإلا ضرف هركذ لج هللا نإ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ريغب ناميإلا نم تلكو دقو الإ ةحراج نم سيلف ءاهيلع هقرفو ءاهيف همّسقف مدآ

 .ىلاعت هللا نم ضرفب اهتخأ هب تلكو ام

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 233559 /ص 2١ /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو 218454 /ص ءال/ج مألا )١(

 .68/ص 24 /ج .بلطملا

 .90١1و5١١ /ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «554 /ص «ينزملا رصتخم (؟)

 ."894/ص ء١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم ()

١٠١ 



 اضرلاو .دقعلاو ةفرعملاو رارقإلاف :ناميإلا نم بلقلا ىلع هللا ضرف امأف

 ءأدلو الو ةبحاص ذختي مل .هل كيرش ال هدحو وه الإ هلإ ال هللا نأب ميلستلاو

 .باتك وأ بن نم هللا دنع نم ءاج امب رارقإلاو .هلوسرو هدبع ف ًادمحم نأو

 ههُبلَقَو هركأ ْنَم ّلِإ ) :هلمع وهو بلقلا ىلع هؤانث لج هللا ضرف ام كلذف

 .ةيآلا © اًرَدَّص رفكلاب َحَرّس نم نكَِلَو ٍنَميِإلاب ٌنوْمْطُم

00 

 2” ( اّبْيَط ًالّلَح هلأ مُكَقْرَر امي أوُنُكَف ) : 3 هللا لاق

 وم هرر اكلم ءار»ءروصو 4 *هر راهن 2

 "' (ريِرِخْل 2 او مدلاَو ةّتيملا مكحيلع مرح امنإ ) : كك لاقو

 0 مهسفنأ ىلع نوكرشملا مرح ام :مألا

 ُدِجَأ آل لق ) :كلذ يف - ىلاعت هللا - لزنأ :لاقيو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 مادرا#م 2 لقوا لدم 4 ركع م هك مكر ع 0000 ١

 ( بي هر ْئَمِل َلِهَأ اًَمْسِف ) :هلوق ىلإ ( ُهُمَعَطَي ٍِعاَط لع اًمّرحع َكِإ حوُأ آم ىف
 نم :يأ « امر َلِإ وأ آم ىف ُدِجَأ آل لُق ) :ىنعي .ليق ام هبشي اذهو ءةيآلا

 رِكُدو ءرفاك ةحيبذ وأ ةيح يهو اهنم ًاحوفسم أمد وأ ةتيم الإ «ماعنألا ةميهب

 .ًاذك الإ نولكأت متنك ام :ليق دقو ءاهعم ريزنخلا ميرحت

 نإ ِهَلَأ َتَمْعِن أوُرُكْضَآَو اًبَيَط ُدلَلَح ُهَلأ ْمُكَقَرَر اًمِم اوُنكَف ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا (01)7)

 مك "هي هلأ تقل لأ آم ريبجلا مخّلو مدل ةميمْلا مك مو اَمِْإ © وُ هب رْشُك
 .[114-115 :لحنلا] « ٌديِحَر دوُفَع هلأ كرإَف ٍداَغ الو غابت ٌرطْضَآ

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو ”٠ ١ /صضص 3 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 7 2“ /ص 2, /ج ألا فرفز

 ترف /ص 3” /ج «بلطملا



 ِتَعِل ٌلِهَأ آَمَو ) :هلوق ىلإ « اّيَط ُالَلَح ُهّنآ ُمُكَقَرَر اًمِي اوُنُكف ) :لاقو

 ."7 اهلبق يتلا ةيآلا ىنعم لثم يف « ”١ ةيآلا هذهو «ناتيآلا « يب هلأ

 ماعطلا و ؛حئابذلاو ديصلا ف - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ
 :" ”بارشلاو

 :لاق عيبرلا انربخأ ءسابعلا وبأ انربخأ ءديعس وبأ انربخأ

 :ةاكللاب لِحَي ملو ءمّرَح اميف هؤانث لج هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 /ةيآلا اهعم ركذو «ةيآلا « ريِزنِخْلَأ َمحَلَو ْمْدلآَو دَتِمَمْلا ْمُكِيَلَع مح اَمِْإ )
 .ةدئاملا ةروس نم " /ةيآلاو «ماعنألا ةروس نم 48

-ّ 
 ُهَمَأ تراك َم يِهرَِإ نإ ) : قو هللا لاق (9 « هيل احراق -

 اشلا - هنع رثؤي نيف) لصف :نآرقلا ماكحأ يعف

 :”' (ةقرفتم
 لضفلا انربخأ «(ناغمادلاب) هيوجنف نب دمحم نب نيسحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 هللا دبع ابأ تعمس :لاق يجاسلا ىبحي نب ايركز انثدح .يدنكلا لضفلا نبا
 :لوقي (بهو نب يخأ نبا)

 تايآ 4 يناعملاو ريسفتلا نم -

 .ماعنألا ةروس نم ١46 /ةيآلا ىلإ ةراشإ )١(

 .لحنلا ةروس نم ١١6 /ةيآلا ىلإ ةراشإ (؟)

 1١. /ص "7 /ج «نآرقلا ماكحأ (9)

 :لحنلا] « َنيكِرْشْمْلَأ َنِم ُكّيْرَلَو اًقيَِح لِ ًكِاَق ٌهَمَأ تراك َميِهَريإ نإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (5)

 .فسوي ةروس نم 160 /ةيآلا ريسفتو .فرخزلا ةروس نم 7١ /ةيآلا ريسفت رظناو ٠.

 .198/ص ء١ /ج «يعفاشلا بقانم رظناو «47 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ (4)

١7 



 :هوجو ةثالث ىلع ةّمألا لوقي يعفاشلا تعمس
 :لاق «ةيآلا [؟؟ :فرخزلا] 6 ٍةَمَأ ّنلَع اَنَءآَباَء اًنَذَجَو نإ ) :ىلاعت هلوق"“ ١

 .نيد ىلع
 .نامز دعب :لاق «ةيآلا [40 :فسوي] © ِةَمَأ َدْعَي ردو ) :ىلاعت هلوقو - 1

 .ًاملعم :لاق «ةيآلا « هَل ائِاَق ٌهَمَأ تراك َميِهَرَتإ َّنِإ ) :ىلاعت هلوقو -

 .حاضيإلل ينم ”و ؟ و ١ ميقرتلا )١(

 ٠ك



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 "” (ٌنِيْؤُم وهو اَهَيْعَس اه ْئَعَسَو ةَرِحألا َداَرأ نَمَو ) : 35 هللا لاق
 + يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ
 :"' (تاولصلاو تاراهطلا

 -"'عضوملا اذه يف - يعسلا نأ لوقعمو :هللا همحر يعفاشلا لاق دانسإلا اذهبو

 اه َْمَّسَو ةَرِجألا َداَرَأ ْنَمَو ) :َكَك هللا لاق «مادقألا ىلع يعسلا ال ؛ لمعلا

 .ةيآلا © َنِمْؤُم وهو اَهَيعَس
 :ريهز لاقو

 اولآيملو اوُمالُي لو اولعفي ملف ٌمُهوكردي يكل موق مهدعب ىعس
 لبق مهئابآ ءابآهئراوت  امنإف هوَبأ ريخ نم كيامو

 19 اخنلا - اهتبانم يف الإ - سرفو ُهُجِيشو الإ يطخلا لمحي لهو

 مهيعس ناك َكِنلْوُأَف ٌنِمْؤُم َوَهَو اَهَيْعَس ال ْىعَسَو َةَرِجآْلا َداَرأ ْنَمَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[19 :ءارسإلا] © اًروُكْشَم

 14و57” /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ (؟)

 .6 َعيَبْلآ اوُرَذَو هللا ركذ نإ أَوَعْسَأَف ) :ةعمجلا ةروس نم 9 /ةيآلا ىلإ ةراشإ (9)

 نب ثراحلاو «نانس نب مره اهب حدم ىتلا ىملس يبأ نب ريهز ةيمال نم ةذوخأم تايبألا هذه (4)

 .فوع

 ؟ه .١



 7 ( ليبّسلآ َنِبآَو َنيكَسِمْلآَو :هققح ىّرقلا اذ ِتاَءَو ) : 36 هللا لاق ص را تحصي هه 4 سس راهم

 3 ءاضيبلا ضرألا ءارك :مألا

 ءُهقَح ْىّرَقْلا اَذ ِتاَءَو ) :8 هيبنل ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 وأ ؛ملسمل ّقح هيلإ راص نم لك ىلع ضرفف «ةيآلا © ٍليِبَسلَآ َنبآَو َنيِكْسِملاَو
 ىلإ هاعد ءاوسو هنود لوحلا كرت ال فعفد هؤادأو .هيدؤم نوكي نأ ىل قح

 وأ .هماقم يف هنم هضبقب وأ .ةءاربلاب هنم أربيف هنم هثربي مل ام هعدي موأ .هضبق

 .هكلام نم هنامضف هايإ هعدوأ مث هضبق اذإو «هايإ هعدوي مث .هماقم ريغ

 .يرتشملا :وهو .هل ضباقلا ديري :هللا همحر عيبرلا لاق

 دع
 ر_ب# لش عر 7 م ل كا وك صو را سس

 [؟ :ءارسإلا) '' © اليبَس .َو ةّشجبف ناك دهنإ نزلا أوبرقت الَو ) : كو هللا لاق

 9 انزلاب ىتؤي اميف فالخلا :مألا

 أوبرقت اَلَو ) :لاقف ءانزلا مرح ىلاعت هللا تدجوو : هللا همحر يمفاشلا لاق

 .ةيآلا 6 ٌاليِبَس َءآَس و هش ةّمحبف ناك ا
2 

- 

 .رخآلاب نيعامجلا دحأ سيقاف ءًاعامجو ًاعامج دجأ (رواحملل 1 لاقف

 .؟اذه نم رثكأب هحضوت لهف ؟ههبشي امو :لاقف ؟هب هتسق كتيأرفأ .هبحاص

 )١( اًريِذَبَت ربت الو ٍليرَسلَأ َنْبآو َنيِكَسِمْلاَو ُهَقَح قل اذ ٍتاَءَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا «

 :ءارسإلا] 15[.

 ."7/ص 0 /ج .بلطملا دبع. د /قيقحت مألا رظناو ,70واو/ص ء؛/جءمألا (9)
 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (*)

 .599/ص .”/ج .بلطملا دبع. د /قيقحت مألا رظناو ءاد"/ص ءه/ج مألا (:)

 للا ١



 ام :لاق .هنم ينرضحي ام ضعب كل ركذأسو «ةيافك اذه نم لقأ يف :تلق

 ؟كاذ

 اس ُهَلَعَجَف ) :لاقف ةمعن رهصلا - همسا ىلاعتو كرابت - هللا لعج :تلق

 ظ .معن :لاق «ةيآلا [54 :ناقرفلا] © ارْفِصَو

 .معن :لاق ؟اهب رفاست اهتنباو كتأرما مأل ًامَرْحَم كلعجو :تلق

 - فعي مل نإ رانلاب ةرخآلا يفو ءدحلاب ايندلا يف ةمقن انزلا لعجو :تلق

 .معن :لاق - ىلاعتو هناحبس

 وأ ؛ةمقن وه يذلا مارحلا ىلع ًاسايق ةمعن وه يذلا لالحلا لعجتفأ :تلق

 اهمأل ًامّرَحُم ةأرماب ىنز ول انزلا لعجتو ءسايقلا ئطخت مث .هيلع ًاسايق مارحلا
 .هنم هب تججتحا ام نيبأ اذه :لاق ؟اهتنباو

 ام ىوس ةقرفتم تايآ ف ريسفتلا ف -- يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ
 قلل

 ام عم 6 نزلا " أوُبرقت اَلَو ) :لاقف انزلا مّرحو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .- ىلاعتو هناحبس - هباتك يف هركذ
 .هّمأب ينازلا «هيبأ ىلإ ابوسنم نوكي ال انزلا دلو نأ :هللا باتك يف ًالوقعم ناكف

 .هتيصعم ةهج نم ال '' ؛هتعاط ةهج نم نوكت امن هتمعن نأ نم :انفصو ال

 .1894/ص .؟ /ج «نآرقلا ماكحأ )١(

 أوُبرقَت اَلَو ) :ىلاعت لاق انزلاب صاخخ اذهو «ُْبَرْقَي - برق :- ءارلا رسكب - يضاملا يف اهلصأ (؟)

 بيرغ يف رهازلا رظنا .هديري يذلا ناكملا نم ًأبيرق حبصأ :يأ :ءارلا مضب ِبْرَق امأ , « َقّزلأ

 .404 /ص «يعفاشلا ظافلأ
 .انزلا باكتراب ىلاعت هلل هتيصعم ةهج نم ال ءيعرشلا جاوزلاب ىلاعت هلل هتعاط :يأ ()

 ا/ ١٠١



 فرَشُي الق اًننّطلُس ءّيِلَوِل ائلَعَج َنَقَف اًموُلطَم َلَيَق نَمَو ) : ك5 هللا لاق

 ” ( ٍلَتَقَلَأ ىف

 :"' (ةدرلا لهأو يفبلا لهأ لاتق) باتك :مألا

 وأ ؛لتقف لوأت ًالجر نأ ولو .فلت اذإ لاملا مرغو ءصاصقلا اهنع ليزأ «لاملا

 انَلَعَج َدَقَف اًموُلَطَم َلِبَق نَمَو ) :لوقي ىلاعتو كرابت هللا تدجو :هل تلقف

 مد لحي اميف # هللا لوسر لاقو ةيآلا « ِلَتَقْلا ف فرَُي اَلَف اًمَطِلُس ءَِيِلَول

 :©8 هللا لوسر نع يورو .ثيدحلا "'« سفن ريغب سفن لتق وأ ...» :ملسم

 .ثيدحلا '”« هدي ُدَوَق وهف لتقب ًاملسم طبتعا نم»

 ْدَقَف اًموُلَطَم َلَيُق نَمَو ٍقَحْلأِ الإ هلآ َمَرَح ىلا سْفئلآ اوُنقَت اَلَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )1١(

 .[88 :ءارسإلا] « اًروُصَم َناك ْهنِإ ٍلَمَْلا ىف فرشُم اَلَق اًمَطلُس ءِّيِلَوِل اَلَعَج

 شاقنلا هلمكت اهيلفف تارجحلا ةروس نم 9 /ةيآلا ريسفت رظناو 25١5 /ص .؛4/ج..مألا (؟)

 .ة١؟وداة/صت ه/ج «بلطملا دبع. د/ قيقحت مألا رظناو ء.عوضوملا اذه لوح

 و١191 /ص 7 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص .هجيرخت قبس ثيدحلا (*)
 .519وا"14 /مقرب 7

 ١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص وهو لسرم هدنس .هجيرخت قبس ثيدحلا (:)

 .ثيدحلا « ... ًانمؤم طبتعا نم » :ظفلب دنسملا يف ءاج دقو 74 /مقرب 21909144 /ص

١4 



 00 نامألا :(اضيأ) مألا

 نود نطابب لاق نمو :- رواحملل :يأ - هل تلق : هللا ههحر يعفاشلا لاق

 تلقف «معن :لاق ةيآلل فلاخم عامجإلا وأ ,ةنسلاو «نآرقلا يف هل ةلالد الب رهاظ

 .كْبَق هللا باتك نم تايآ فلاخت ًاذإ تناف :هل

 .ةيآلا © اطلس َيِلَول

 :"* دترملا ذ :(اضيأ) مألا

 هب رظتتي ال «ةبراحملا ىلع لّتق نم لْنَق يلاولا ىلإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم لجرلا لتقي لجرلا هلثمو :لاق .كلذ انباحصأ ضعب لاق دقو .لوتقملا يلو

 ولو «(دايز نب ردحملا) :رمأب مهبهاذم بهذي نم ضعب مهل جتحاو «"”' ةرئان ريغ
 ءاتباث اذه يموي ىلإ هفرعأ الو ءاولاق امك وهف تبث نإف «هب انلق هتبثن امم هثيدح ناك

 نأ لَبِق نم ءلوتقملا يلو ىلإ هيف لتقلاف براحلا ريغ هلثق لوتقم لكف تبثي مل نإو

 .ةيآلا « اًمَطْلُس َِيِلَوِل ائلَعَج َنَقَف اًموُلُطَم ليف نَمَو ) :لوقي العو لج هللا

 نأل ؛ ّوفع قيرطلا عاطق مهلتق نيذلا ءايلوأل سيلو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءايلوألا ركذي ملو ءعطقلا وأ .بلصلاو لتقلا وأ «لتقلاب مهدح زعو لج هللا

 ائلَعَج ْدَقَف اًموُلَطَم َلَبُق نَمَو ) :َكك لاقف .نيتيآلا يف صاصقلا يف مهركذ امك

 .6147/ص «6 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .158/ص «؛ /ج مألا )١(

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 215 /ص «١/ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو 2157 /ص ؛4 /ج مألا (؟)

 .719وال1 8 /ص 5 /ج «بلطملا

 طيسولا مجعملاو .7١5/ص ءطيخحملا سوماقلا رظنا «(ةجئاه ةنتف :يأ) ةجئاه تجاه :ةرئانلا (*)

 .166 /ص

 حلا ١



 « اوُهَدَّصَي نأ ةّلِإ لَهُ لإ ةَمّلَسُت ٌةَيِدَو ) :أطخلا يف لاقو «ةيآلا « اًكّطلُس ّيِلَول

 «ةبراحلا 5 مهركذي مو مدلا لهأ دمعلاو أطخلا يف ركذف ...ةيآلا [947؟ :ءاسنلا]

 .- ملعأ هللاو- هريغ لتق مكح فلاخم براحلا لتق مكح نأ ىلع لدف

 : (ناعللا) باتك :(اضيا) مألا

 ؟كلذ يف ةجحلا امف لئاق لاق نإف .لاح لكب هل هذخأ هبلط نإ .هل هذخأ مامإلا

 اَلَق اًمَطلُس َِيِلَوِل اَنلَعَج َنَقَف اموُلظَم َلَيُق نَمَو ) :همسا ىلاعت هللا لوق :ليق

 .يلولل ناطلسلا نأ نيبف «ةيآلا © ِلَمَقْلا ف فرسُي

 0 دمعلا #2 صاصقلا باجيإ عامج :(اضيأ) مألا

 الَعَج َدَقَق اًموُلْظَم َلَيَق نَمَو ) :زعو لج هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « ِلَيَقْلَأ ف فرشُم اََق اًمَطلُس َيِلَول

 ال , © ِلَثَقْلا ىف فرَشُي الق ) :َكك هللا لوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .- ملعأ هللاو -ليق ام هبشي اذهو .هلتاق ريغ لقي

 ,"' صاصقلا ةالو :(اضيأ) مألا

 انلَعَج َدَقَق اًموُلْظَم َلَيُق نَمَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نمم ملعلا لهأ دنع ًامولعم ناكف «ةيآلا « ِلْمَقْلا ىف فري اَلَق اًكَطلُس ِّيِلَوِل

 .9١/ص 25 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحن مألا رظناو 7860 /ص ./ج ءمألا )0غ(

 نآرقلا ماكحأ رظناو ,««دمعلا لتق يف مكحلا) ناونعب 4/ص ءرظناو ؛ /ص .5/ج «مألا (؟)
 ١571و ١٠/ص «ال /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 037717 /ص ء/ج

 .د /قيقحت مألا رظناو 2,38١ /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «117و ١7 /ص .”/ج ءمألا ()

 .514وا"” /ص ال /ج «بلطملا دبع



 لاقو .هنم ًاثاريم هل ىلاعت هللا لعج نم لوتقملا يلو نأ «ةيآلا هذهب بطوخ

 نإو ُكَوقلاف اوبحأ نإ نيئرْيبخ نيب هلهأف ليتق هل لتق نم » :كف هللا لوسر

 ("”لقعلا نأ يف - هتملع - نوملسملا فلتخي ملو .ثيدحلا '''« ْلَقَعلاف اوبحأ

 لكل ناك امك .مدلا يلو ثراو لكف ءاذكه ناك اذإو لالا ثروي امك ثوروم

 وأ ءأمأ وأ «ةنبا وأ هل تناك ةجوز «تيملا ثاريم نم هل هللا لعج ام ثراو

 اونوكي نأ -مهل ناك اذإ «مدلا ةيالو نم مهنم دحأ جرخي ال ءأدلاو وأ ءأدلو

 .هلام نم هاوس نم نوجرخي ال امك ءألام مدلاب

 الإ صاصقلا ىلإ ليبس الف ءالجر لجر لتق اذإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اولعف اذإف ءصاصقلا ىلع اوناك ثيحو ءاوناك نم تيملا ةثرو عيمج عمْجُي نأب

 ناك ءاياصو هل تناك وأ هل لام الو نيد تيملا ىلع ناك اذإو ءصاصقلا مهلف

 نإو «هئايلوأ نم اوسيل مهنآل ءاياصولاو نيدلا لهأ هرك نإو ءلتقلا ةثرولل

 اوؤاش نإ كلذكو ءدّوَقلا اوكلم اوؤاش نإو «هببسب لاملا اوكلم اوؤاش نإ ةئرولا

 وأ «ةثرولا ةئيشمب الإ دمعلاب كلمُي ال لاملا نأل .دّوَق الو لام ريغ ىلع اوفع

 مل بيغ وأ راغص لوتقملا ةثرو يف ناك اذإو «- ًايح ناك نإ - هيلع ىنجملا ةئيشمب
 ىلع اوعمتجا اذإف «راغّصلا غلبيو ءبّيلا رضحي ىتح ليبس صاصقلا ىلإ نكي
 ىتح صاصقلا ىلإ ليبس الف «هوتعم ةثرولا يف ناك اذإو مه كلذف صاصقلا

 «لام الب وأ لامب افعف ًاغلاب ناك ةثرولا يأو .هماقم هتثرو موقتف «تومي وأ قيفي

 طقس اذإو «ةيدلا نم هتصح ةئرولا نم يقب نمل ناكو ءصاصقلا طقس

 .ةيدلا م تراص «صاصقلا

 21917 /ص 7 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «حيحص .هجيرخت قبس ثيدحلا 0غ(

 .؟"؟9و 1574 /مقرب

 .اهثروم هيلع ىدتعا نمل ةيدلا عفد ةلقاعلا ثرت :يأ (؟)

١٠١ 



 7 (وفعلا ف ةداهشلا) باب :(اضيأ) مألا

 وأ «ريغص وأ .ءبئاغ امهدحأ «نايلو مدلل ناك اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :نالوق امهيفف هيبأ لتاق لتقف نييلولا دحأ ادعف رّيخي لو «لتقلاب هرمأي مل ءرضاح
 .لاحمب صاصق ال :امهدحأ

 ُ عمت م اذإ .هنع دوقلا اذه لاق نم طقسي امنإو :هلل'هعر "را يمئاشلا لاق

 عد اك دقو لقلب حا ناك ل ىلو يأ لم هيلا ( تقلا فو

 ...ةنيدملا لهأ ىتفم رثكأ اذه ىلإ

 .لتقلا ىلع اوعمتجي ىتح .صاصتقلا هيبأ

 مكاحلا مه مكحف صاصقلا ةثرولا دحأ افع اذإف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .هتثرو كلذ عدي نأ الإ .هب لتق لتاقلا لتق مهيأف «ةيدلاب

 7 دبعلاب رحلا لتق :(اضيأ) مألا

 ائلَعَج َدَقَف اًموُلظَم َلَيَق نَمَو ) :ىلاعت هلوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © لتقل هلآ ىف فرشُم اق اطلس -4 هيلو

 دبع .د /قيفحت مألا رظناو 41و ١1١ /ص «ينزملا رصتخم رظناو .14 /ص ترج ألا (0)
 .588- -ا"ا/ / ص ال /ج .,بلطملا

 دبع .د / قيقحت مألا رظناو ؟ضا/ه- 717/7” / ص ١2/ج ماكحا رظناو 271 /ص كج ألا )0

 .5؟و١5/ص ال /ج .؛بلطملا

١ 



 .دّوقلا اهلتق نم ىلعف «لتقلا ةمرحم سفن لك نوكت نأ الإ اهيف زوجي الو“'' ١-

 لهأ نم ةأرملاو يبصلاو «نماتسملاو .دهاعملا رفاكلاب نمؤملا لتقُي نأ اذه يف مزليف

 .هلتق اذإ هدلوب لجرلاو ءأرفاك وأ ناك ًاملسم «هريغ دبعو هدبعب لجرلاو .برحلا

 :هللا همحر يعفاشلا لاق

 همد نمم «ةيآلا « اًموُلْظَم َلِيُق نَمَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق نوكي وأ - ١
 .ةنس وأ كبك هللا باتك ةلالدب ءسفنب داقت تناك سفن لكو ؛هلتق نم مد ئفاكم

 اذإ «ةيآلا [178 :ةرقبلا] « َّسأْلاِب صضُأْلاَو ) :كك هللا لوق ناك امك ءعامجإ وأ

 .ىثنأب لتقي ال ًاركذ نأ ال .ةصاخ ةلتاق تناك

 هيلع نأل ؛ - ملعأ هللاو -- هب هيناعم ىلوأ اذهو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ١

 .ثيدحلا "'« ...رفاكب نمؤم لتقي ال » :# هللا لوسر لوق "” -

 .هلتق اذإ «هنباب ءرملا لتقي ال نأ ىلع عامجإلاو -؟

 راد لهأ نم نمأتسمب الو «هدبعب لجرلا لتقي ال نأ ىلع عامجإلاو -'
 .يبص الو برحلا راد لهأ نم ةأرماب الو .برحلا

 لّتق ولو «لاحب دبعلاب رحلا لجرلا لتقي ال كلذكو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام ةغلاب الماك هتميق دبعلا لتق اذإ رحلا ىلعو .هب لتقي مل ًانمؤم ًادبع يمذ ٌرح

 لوقلا) هللا همحر يعفاشلا حجر دقو نيريسفت ةيآلل نأ ىلع ءحاضيإلل ينم ١و١ /ميقرتلا )١(

 .(يناثلا

 .حاضيإلل ينم 1و١ /ميقرتلا (؟)

 و 4١7/ص “35 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص .هجيرخت قبس ثيدحلا (9)

 .اهدعب امو 7417وا" 4” /مقرب 4

١7 



 :2" هلتقيف يبنجأ هيلع ودعيف لجرلا لتقي لجرلا :(ًاضيأ) مألا
 عطق الب لجر لتقب لجر هدنع ٌرقأ ًامامإ نأ ولو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؛ ةيدلا هتثرو ءاشت نأ الإ .صاصقلا مامإلا ىلع ناك هلتقف لجعف ؛هيلع قيرط

 نَمَو ) :َكك هللا لوقل ؛هيلول كلذ لعج امنإو .هلتق مامإلل لعجي مل كبك هللا نأل

 .- ملعأ هللاو - هلتاق ريغ لتقي نأ :لتقلا يف فارسإلا :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ,©” (ةمذلا لهأ ةيد) باب :(اضيأ) مألا

 فيِلَول ائلَعَج ْدَقَف اًموُلَطَم َلَيُق نمو ) :كتك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ةلالد 6 ِلْثَمْلا ىف فرتُم اَلَق ) :هلوقف .ةيآلا « ٍلَتَقْلا ف فرشُي اف اطلس
 مالكلا كلذ كيلع داعيف :هل ليق .هلتاق لتقي نأ هيلولف ًامولظم لِتُق نم :نأ ىلع
 .ملسملا هلتقي نمأتسملاو .هديس هلتقي دبعلاو .هوبأ هلتقي نبالا يف هنيعب

 / ," (ءايلوألا وفعو اهريغو ةليفلا لتق) باب :(اضيأ) مألا
 ةليغ ريغ وأ «ةليغ َلْنَق ًادمع ًالجر لتق نم :هللا همحر ةفينح وبأ لاق

 .اوفع اوؤاش نإو ءاولتق اوؤاش نإف «ليتقلا ءايلوأ ىلإ كلذف

 ءلتقي هنإف «.ةوادع الو ةرئان ريغ نم ةليغ لْثق هلتق اذإ :ةنيدملا لهأ لاقو

 .لتاقلا هيف لتقي ناطلسلا ىلإ كلذو .هنع اوفعي نأ لوتقملا ةالول سيلو

 )١( /ص ءال /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءل١/ص .”/ج«مألا /ا1١و178.

 ) )9/ص «9/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو "75 /ص ءال/ج مألا ١44.

 /ص 24 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 99 /ص 34 /ج «مألا فرق /ا١6و608.
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 قك هللا لاق .«ريغ نم قدصأ كك هللا لوق :هّللا همحر نسحلا نب دمحم لاقو

 َناك هن لثقلا ىف فردي الق اكلم يلو الَعَج ْدَقَق اموُنْطَم َلَيُق نَمَو )

 ءاش نإ ؛ناطلسلا نود همد يف ''' هيلو وهف «هيلو لتق نمف «ةيآلا © اًروُصَم
 ...يش كلذ نم ناطلسلا ىلإ سيلو ءافع ءاش نإو «لتف

 وأ ءرصم وأ ءارحص وأ ؛ةبارح يف لتق نم لك :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلإ وفعلاو صاصقلاف ةرئان لتق وأ ءهريغ وأ لام ىلع ةليغ لتق وأ «ةرباكم

 .يلولا افع اذإ ,"' بدألا الإ ءيش كلذ نم ناطلسلا ىلإ سيلو «ءايلوألا

0 ( 

 هلتقي ىتح لجرلل لجرلا كسمي لجرلا) باب :(ًاضيأ) مألا
 .دّوقلا هيف لعجو .هسفن لعفلا ىلع سانلا هللا دح :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نَمَو ) :لاقو «ةيآلا ©« ىَلتَقْلا ىف صاَصقْلآ ْمُكَيَلَع بك ) :ىلاعتو كرابت لاقف

 بطوخ نم دنع ًافورعم ناكف «ةيآلا « اَكّطلُس ِمّيِلَوِل انلَعَج َنَقَف اموُلَطَم ليَ

 هنأ 8 ينلا نع يورو ءهسفن لتاقلا ىلع لوتقملا يلول ناطلسلا نأ «ةيآلا هذهب

 .ثيدحلا '« هدي ُدَوَق وهف لتقب ًاملسم طبتعا نم» :لاق

 :"' (فيسلاب صاصقلا) باب :ينزملارصتخم

 انَلَعَج َنَقَف اًموُلَطَم َلَيُق نَمَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 رمأي نأ هل يغبنيف ؛لتاقلا لتقو يلولا مكاحلا ىّلخ اذإو «ةيآلا « اًمَّطْلُس َِيِلَول

 هللاو - ةرابعلا ميقتست كلذبو ....ناطلسلا نود همد يف قحأ هيلوف لتُق نمف :ةرابعلا لعل )١(

 5 ملعأ

 .ريرغتلا :يأ «بيدأتلا :كلذب دارملا (؟)

 . 1117 /ص «4/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو لالا /ص ءال /ج مألا (7)

 .ةيآلا هذه ريسفت نم ىلوألا ةرقفلا يف هجيرخت قبس ثيدحلا (5)

 71١. /ص «ينزملا رصتخم )0(

 ؟ه ١



 هعدي مث هبذعي الثل ؛مراصب هرمأ الإو ءامراص ناك نإف .هفيس ىلإ رظني نم
 .هقنع برضو

 :") (رفاكب نمؤملا لتق ف فالخلا) باب :(اضيأ) ينزملا رصتخم

 َدَقَف اموُلظَم َلِتَق نَمَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يلول نأ هناحبس هللا ملعاف .ةيآلا « ِلَْقْلا ف فرشُم الف اًمَطلُس يلو اَلَعَج
 .هلتاق لتقي نأ ًاملظ لوتقملا

 :ةيآلا هذه اودعت الف :انلق

 .ًامولظم لتُق نم عيمج ىلع ةقلُطُم نوكت نأ" ١-
 ىلع لدتسُي الو .هلتق نمم دوقلا هيف نم ًامولظم لتق نم ىلع نوكت وأ ١-

 .نيذه دحأ ودعت ام :هرضح نم ضعب لاقف .عامجإ وأ ةنسب الإ ةصاخ اهنأ

 لتق ًالجر تيأرف أ :تلق .ةقّلطُم يه :لاق ؟تئش امهُيأ نعِإ :تلقف

 ًالجر تيأرف أ :تلق .معن :لاق ؟امولظم لتُق نمم نوكيأ ءرح نبا دبعللو «هدبع
 .معن :لاق ؟ًامولظم لتُق نمم لوتقملا نبالا نوكيأ «غلاب نبا هنبالو .هنبا لتق
 .ال :لاق ؟دوق نيذه نم دحاو ىلعف أ :تلق

 نإف .هدبع لتقي لجرلا امأ :لاق ؟رفاكلا دبعلاب رحلا لتقت تنأو ملو :تلق

 هيف هل وأ «هنبا مد يلو وه كلذكو .هسفن لتقي نأ هل سيلف هدبع مد يلو ديسلا
 لتقي ال نأ ىلع لدي كلي ينلا ثيدح نأ عم هسفن لتقي نأ هل نوكي الف «ةيالو

 يلو لوتقملل سيلو («هيبأ يخأ) همع نبا لتق ًالجر تيأرفأ :ليقف .هدلوب دلاو

 مألا رظناو .1؟14و777/ص «.ثيدحلا فالتخا باتك رظناو ,.5150 /ص «ينزملا رصتخم )00(

 .حاضيإلل ينم ؟و٠١/ميقرتلا (؟)

 ل



 لتقي نأ معلا نبال نوكيأ ءرثكأ وأ ءابآ ةرشع دعب هاقلي مع نبا هلو «هريغ
 ؟يلولا اذهو :تلق :معن :لاق .؟تفصو امب هنم لوتقملا ىلإ برقأ وهو «لتاقلا

 هلتق امأ :لاق ؟هنبا لتقي لجرلا يفو هدبع لتقي لجرلا يف لوقلا اذه نم كعنم

 ؟رفاكب نمؤم لتقي ال نأ يف ثيدحلا مأ «تبثأ هيف ُتْيِدَحْلآ :ليق ,ثيدحلابف هنبا
 .تباثلا ثيدحلا تكرت دقف

 هم رو رص 6ع 2 هم هما

 َرَصَبْلاَو عْمَسلَ َّنِإ ٌدملِع هيب َكَل سيل امّفقت الو ) : كو هللا لاق
 وك موومد مل كم 00 رت لا ص

 مب ؛ءارسإلا 1 ١١ 6 آل 59 ُهَنَع نك َكِِتَلْوُأ لك َداّوْفْلآَو

 :") ةداهشلا ف ظفحتلا باب :مألا

 َّنِإ ْدلِع فب َكَل َسَيَل امُفَقَت اَلَو ) :َكك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « ًةلوُعَسَم ُهَنَع ناك كيلو لك َداَوُفْناَو َرصبْلاَو َعْمَسل

 نم ملعلاو «ملع امب الإ دهشي نأ ًادهاش عسي الو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 :هوجو ةثالث

 .ةنياعملاب دهشيف .دهاشلا هنياع ام اهنم ١-7"

 .هيلع دوهشملا نم ًاعمس تبثأ ام دهشيف .هعمس ام اهنمو ١-

 .ةلماك انه ةيآلا تثدرو )١(

 يعفاشلا ظافلا بيرغ يف رهازلا 205 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 4١ /ص ءال/ج مألا (0)

 "٠١ /ص .8/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .«..فقت الو» ىنعم يف 504 /ص
 .5١75و

 .حاضيإلل ينم 7و١ /ميقرتلا (*)

 ا/ 1١



 تبثتو «نايعلا هرثكأ يف نكمي ال امم رابخألا هب ترهاظت ام اهنمو -

 '' هجولا اذهب هيلع دهشيف ؛بولقلا يف هتف رعم

 :"' (ناسحتسالا لاطبإ) باتك :(اضيأ) مألا

 هل رفغ دق نأ كي هيبن ىلع - ىلاعت هللا - لزنأ مث :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؛يحولا لبق هبنذ نم مدقت ام :- ملعأ هللاو - ينعي ءرخأت امو هبنذ نم مدقت ام

في ام ملعف :بنذي الف همصعي نأ رخأت امو
 عفاش لوأ هنأو «هنع هاضر نم هب لع

 مب َكَل َسِيَّل اًمّفقت ' ةد الو ) :# هيبنل لاقو «قك قئالخلا ديسو «ةمايقلا موي عفشمو

 ىحوأف ؛عجري :هل لاقف ءانزلاب اهامر ةأرما يف لجر كي يبنلا ءاجو «ةيآلا « لِ

 .- كلذ حرش يف مالكلا طسبو - امهنيب َنَعألَف «ناعللا ةيآ هيلإ هللا

 ةحصو مالكلا لوصأب يعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 :"' (اهيف هداقتعا

 بلقلا ىلع ضرف امع - ىلاعت هلل -ريخأ مث :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 َسيَل امُغقت اَلَو ) : : 419 يف ىلاعتو هناحبس لاقف ؛ةدحاو ةيآ يف ءرصبلاو عمسلاو

 سم راسم

 .ةيآلا « د ًالوُعَسَم ُهْنَع ناك كيو أ لك َداَوُفْلَاَو َرَصَبْلاَو َعَمَّسلَآ َّنِإ دَلِع يب كَ

 .انه امب قلعتم اهلف فسوي ةروس نم 4١ /ةيآلا ريسفت رظناو )١(

 1 1/ص 7 /جو "1١و0٠ /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .144 /ص ال /ج ءمألا (؟)

 .05/ص .94/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 17و

 ."91 /ص .١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم ()
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 هر دع 2 م وم

 . آو ضّرألا قرت نَآ َكَنِإ اًَحَرَم ضَرألا ىف شمت لَو ) : كك هللا لاق

 [مب .ءارسإلا 1” © ةلوُط لابي عْلَبَت

 ةحصو مالكلا لوصأب يعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 :"” (هيف هداقتعا

 ام ىلإ امهب يشمي ال نأ نيَلْجَّرلا ىلع - هللا ضرفو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َقِرْحَخ نل َكَنِإ ارم ضْرألا ىف ٍشْمَت اَلَو ) :كلذ يف لاقف ؛هركذ لج هللا مرح

 .ةيآلا « ًالوُط َلاَبْ َعُدبَب أَو ضرألا

 02 4 َناَءَرَقْلا كأَرَ اَذِإَو ) : كو هللا لاق

 بيرغ نم رسف امو تافللا يعفاشلا ةفرعم نم ركذ ام) باب :يعفاشلا بادآ

 0 (مالكلا بيرغو ؛ثيدحلا

 ناك :تارق نم ذخأ ولو «تأرق نم ْذخْوُي لو ءزومهمب سيلو مسا :(ُنَأَرَقلا)
 ”مْيَي ناكو ليجنإلاو «ةاروتلا لثم ُنَأَرْقلا :مسا هنكلو ءانآرق ئرق ام لك

 .ةيآلا « َنأَرْقلا كأَرَق اًذإَو ١ :لوقي ناك .(َنأَرْقلا) ُرِمْهَي الو ««تاأرق)

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )1١(

 .8947 /ص ١ /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (؟)

 ابانع ةرجآلاب َنوُئِمْؤُي ال نيزذأأ َنَْبَو كتيب انلَعَج َناَءَرُقْلا كأَرَق اًذِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (*)
 .[48 :ءارسإلا] © اًروَُسُم

 .5١”/ص «.يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ (:)

١٠٠9 



 7 ( اًروُبَز ٌددُواَد اَيَتاَءَو ) : كك هللا لاق

 :"' (داهجلا هيلع بجي ال نميف) لصف :نآرقلا ماكحا

 فورعملا «نآرقلا .لوزن لبق تلزن بتك نبك هّللو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ليجنإلاو ةاروتلا - ةماعلا دنع - اهنم

 ىَسوُم ٍفُحِص ىف امي ََتُيَمَل أ ) :لاقف ءامهريغ لزنأ :هنأ كْبَك هللا ربخأ دقو

  باتك ةوالت فرعي سيلو «ناتيآلا 5-800 :مجنلا ©« ّقَو ىذْل َميِهَرَبِإَو ©

 . ©7ةيآلا ١95[ :ءارعشلا] 0 نيلوألا رز ىَفَل مُهْنَو | :لاقف دواد روبز َركذو «ميهاربإ

 مدد 2 و 7 -ص ل -

 (* ( ٍساْئلَل ةتّنِف الِإَكَْيَرَأ لآ ايَ:كآ اَئلَعَج اَمَو ) : و هللا لاق

 :'” ناعللا :مألا

 تسيل «©"' ناعللاب تبجو ًاماكحأ هذه تناكف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :نيلوق نم دحاو اهيف لوقلاف «هنيعب ناعللاب

 اهيف ضقي مل هنإ :لوقي هملعو هلقعو هنيد ىضرأ نم تعمس ينأ :امهدحأ

 :ناهجو هايإ هللا ٌرْمَأَف :لاق «ىلاعتو كرابت هّللا رمأب الإ اهريغ الو

 َنحيبنلَأ ضْعَب انْلْضَف ْدَقَلَو ضزألاَو تَوَمَسلا ىف نَمِب ُمَلعَأ َكْئَرَو ) :للاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 .[08 :ءارسإلا] 6 اًووُيَر ٌدْواَد َنيَئاََو ١ ضعي ْىَلَع

 .(8/مقرب شماهلاو نتملا) ه4 /ص .؟ /ج ءنآرقلا ماكحأ (؟)

 لمشت نيلوألا ربز نأل ؛انه قيقد ريغ ةيآلا هذهب هللا همحر يعفاشلا مامإلا داهشتسا نأ ىرنو ()

 ينغلادبع خيشلا نآرقلا ماكحأ شماوه بتاك راشأ كلذلو .ةمدقتملا ةيوامسلا بتكلا عيمج

 . © اًروُيَز َدْواَداَنْيَتاَدَو ) :مالسلا هيلع دواد روبز ركذب ينعي :هللا همحر قلاخلادبع

 الإ َكَتْيَرَأ لأ ينل انلَعَج اَمَو سالب طاَحأ كلب َّنِإ كلل امق ْذإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (4)

 1١[. :ءارسإلا] « امك اًَيفُط الإ مهدي اَمَقْمُهّفَوُخَو ِناَْرْلا ىف ةئوُعلَمْلآ ةرَجّخلاَو ساد همت

 «(شماحلا 1١61-154 /ص 47 /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو 2178و117١/ص ه/ج مألا (0)

 .١5-1؟9/ص .5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو

 .جاوزلا ىلع قادصلا در مدعو «ةأرملاب دلولا قاحلإو ,نينعالتملا نيب قيرفتلا مث «ةنعالملا كلذب دصق )0
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 .سانلا ىلع ىلتيف لزني يحو ''' :لوألا هجولا

 .هلعفيف ءاذك لعفا نأب للاعتو كرابت هللا نع هيتأت ةلاسر : يناثلا هجولاو

 ا لاق كرت ادام نطاق كد َنَأ م اَكَمْلَأ ىف ئَرأ 1( :ميهاربإ
 ءايبنألا ايؤر ريسفتلا لهأ نم دحاو ريغ لاقف «ةيآلا [١٠؟ :تافاصلا] 6 رمت

 .ةيآلا )رم موت وت اَم ٌلَعْفأ ِت ِتَبَأَتَي ( :هحبلب رمأ يذلا ميهاربإ نبا لوقل «يحو

 َىَلْيَلَع ُهّلأ َلَرْنَأَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاقو «هب َرِمُأ ٌرْمأ هايؤر نأ هتفرعمو

 نأ ىلإ بهذيف «ةيآلا [117 :ءاسلا] « ُمَلَعَت نكَت ْمَل ام َكلَمْلَعَو ةَمكِْْلاَو َبَتكْل
 هللا نع ةلاسرلا هب تءاج ام يه :ةمكحلاو «ىلاعت هللا نع ىلتي ام وه :باتكلا

 :ناهجو 8 هللا لوسر ةنس :هريغ لاقو '” :امهيناث

 .ًاماعو ًاصاخ هلمحب هللا دارأ ام ىنعم نع نيبملا هللا باتك يف امم نيبت ام :امهدحأ

 نم ةجح نم لعلو .يحو ءايبنألا ماهو ؛ةمكحلا نم هللا همه لأ ام :رخآلاو

 ّيِإ ) :مالسلا هيلع ميهاربإ نع يكحي اميف كك هللا لاق لوقي نأ لوقلا اذه لاق

 ,ةيآلا « ُرَمْؤُت اَم َلَعْفَأ ٍتَبَأتَي لاق كرت اًذاَم رظنَأَف َكُمعذَأ بأ ٍماَتَمْلَآ ىف ئَرأ
 امهيلع ميهاربا نبا لوقل ْيحو ءايبنألا ايؤر ريسفتلا لهأ نم دحاو ريغ لاقف

 هتفرعمو ٠١7[« :تافاصلا] ةيآلا © ٌرَمْؤُت ام َلَعْفَأ ِتّبأتي ) :هحبذب َرِمُأ يذلا مالسلا

 ىلا ايل اَعلَعَج اَمَو ) : هيبنل ىلاعتو كرابت هللا لاقو «هب َرِمأ َرْمأ هايقر نأ

 .ةيآلا « ِناَءَرقْلآ ىف ) :هلوق ىلإ « ٍساَئَل هتف الإ كير

 هجولا :يأ .لوألاب اهانلدبتسا تقبس ىتلا امهدحأب سبتلي ال ىتحو ءامهدحأ مألا يف درو )١(

 .(يناثلا هجولا :يأ) «يناثلا هلوقل بسانم اذهو لوألا

 .ةرقفلا لوأ يف هانتبئأ كلذل ءامهيناث نيأ ركذي مل يعفاشلا نأل ؛ امهيناث :هلعل (0)
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 هلعج رمأو ءيحو نع نايبو ءيحو هي هللا لوسر ةنس ''' :مهريغ لاقو

 عابتا دابعلا ىلع ضرفو «هتوبن نم هب هصّخخو .هتمكح نم همهلأ امب هيلإ ىلاعت هلل
 .هباتك يف هَّلِغ هللا لوسر رمأ

 يناعملا هذه نم ًادحاو اهلك نئسلا ودعت سيلو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا همزلأ دقف ناك اهيأو ؛ملعلا لهأ نم هنع تيكح نم فالتخاب «تفصو يلا

 .هيف أك هلوسر عابتا مهيلع ضرفو .هقلخ ىلاعت

 مث ؛(نعالف) هءاج ىتح نينعالتملا يف يحولا هلي هللا لوسر راظتنا يفو

 (هبلط دقو جوزلا ىلع قادصلا ددري م١ و .(دلولا يفن نس) و ؛(ةقرفلا نس)

 اهنأب ءملعلا لهأ اهيلإ بهذ ىتلا هوجولا نم ًادحاو ودعت ال هتنس نأ ىلع ةلالد

 ءهيلإ هللا هلعج رمأب امإو ءهل ماهإ وأ هللا نم ةلاسرب امإ هللا باتك نع نيبت

 .هنيد نم هعضو يذلا هعضومل

 ("' 6 َمَداَء يب اَنمْرَك َدَقَلَو ) : كه هللا لاق

 24 يناعملاو ريسفتلا نم -- يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 :"' (تاولصلاو تاراهطلا

 اهظحل ناعم ةئالث ىلإ ءءاملعلا لاوقأ درس دعب .ةنسلا ىنعمل هريسفت ظحل يعفاشلا نأكو :تلق )01(

 ملعلا لهأ اهيلإ بهذ يلا هوجولا نم ًادحاو ةنسلا ودعت سيلو» :هلوقب ةرقفلا هذه ةياهن يف

 وأ -” ىل ماخإ وأ ١- قف هيبنل ىلاعتو هناحبس هنم ةلاسرب كْكمْللا باتك نع نييبت ١- :اهنأب

 .هيلإ هللا هلعج رمأ

 تم مُهَتَفْرَرَو رخَبلاَو ريل ىف ْمُهَتلَمَحَو مدا ب اَنمرَك َدَقَلَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 97١[. :ءارسإلا] © ًاليِضْفَت اَنََلَح ْنْمَي ربح ْلَع ْرُهَكْلْصضَفَو تبيَطلآ

 .انه امب ةقلعتم يهف لحنلا ةروس نم 5 /ةيآلا ريسفت رظناو :87 /ص ١ /ج ءنآرقلا ماكحأ ()
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 لج هللا نأل ؛سجنب سيل ىنملا :- ءالمإلا يف - هللا همحر يعفاشلا لاق

 .نيقيدصلاو نييبنلا مهنم لعجو .مهمّرك نم قلخ ئدتبي نأ نم مركأ هءانث

 6 ٌمَداَء ب اَنمدك َدَقَلَو ( :لوقي هنإف « سجن نم هتنج لهأو .نيحلاصلاو ءادهشلاو

 .ةيآلا

 لوسر بوث نم ينملا كرف يف اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا ثيدح ركذ مث

 .- 5 هللا

 َناَءَرَقَو لْيْلا قسغ لإ سمشلا كوُلَدِل ةولّصلا م ِقَأ ) : 36 هللا لاق َْ ع «ةمه ارم اس وهاك ص مم اشو ص ع
 وه ”ب»ص

 دع
 [م:ءارسإلا ١ « [ًدوْيَشَم تراك ر جفا َناَءَرَق نإ رجفلا 9 - و يه مءوءص

 (7 ( َكْلةَلِفاَت هب َدِجَهَتَف ليْلا َنِمَو ) : كو هللا لاق

 :"7 ةالصلا تضرف ام لوأ :مألا

 ام - هالعأ ةدراولا ةيآلا هذه - ْتَحَّسن :لاقيو :هّللا همحر يعفاشلا لاق
 وع سا

 :اهكولدو « سْمّشلَأ ِكوُلُدِل ةؤَلّصلآ مِقَأ ) :دتَك هللا لوقب ''”لمزملا نم تفصو

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 © اكوُمَحن اًماَقَم َكِئَر َكَكَعَبَي نأ ْىَمَع َكل لفات يب ْدَجَهَتف ٍلْمل َنِمَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)
 .[ا/9 :ءارسإلا]

 /يعفاشلا بقانم رظناو ,هالود5 /ص 2 /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو 258/ص كل /ج ءمألا قفرفز

 رظناو .318-1:5١/ص .ىعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظناو رحل /ص كب /ج «يقهيبلل

 .١6١1و5:١/ص 3و /ج .بلطملا دبع .د / قيقحت مألا

 ْمَلْعَي َكَبَر نإ ) :هلوقو ١-7[« :لمزملا] 6 ًاليلق الإ ليلا مق © ٌلْيَرُمْلا ايات ) :ىلاعت هلوق دوصقملا (4)

 5١[. :لمزملا] © ِناَهَرقلأ َنِمَرّسَمت ام أوُءَرَْأَف ) :هلوق ىلإ ( ٌهَقَصِنَو ليلا يلث نِم ذأ ُموُقَت َكنَأ
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 تراك ِرِجَفْلأ َناَءَرَق نإ رْجَفلآ َناَءَرقَو ) .ةمتعلا « ِليْلأ ٍقَسَع لإ ) .اهاوز

 نأ - ًاقلطم - هملعأف :6 كل ةلِفاَت ب ْدّجَهَتَف ٍلْيْلأ نو ) .حبصلا (( اًدوُهْهَم

 .راهن وأ ليل نم ركذ اميف ضتئارفلا نأو «ةضيرف ال ةلفان ليللا ةالص

 انربخأ لِي هللا لوسر ةنس يف تفصو ام نايبو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا ديبع نب ةحلط عمس هنأ «هيبأ نع ءكلام نب ليهس يبأ همع نع .كلام

 هللا لوسر لاقف «مالسإلا نع لأسي وه اذإف © هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :لوقي

 نأ الإ ءال :لاقف ءاهريغ يلع له :لاقف «ةليللاو مويلا يف تاولص سمح » :ي

 .ثيدحلا 2” عوُطت

 .عوطت امهاوس امو ء.سمخ تاولصلا ضئارفف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :"ارجفلا تقو :(اضيأ) مألا

 َناَءْرُق َّنِإ رجل ارق ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 "« ...حبصلا نم ةعكر كردأ نم » :8 لاقو «ةيآلا « اًدوْيَشَم جرا رَجَقْلا

 الإ ىمست نأ بحأ ال ءرجفلاو حبصلا :نامسا اهلف رجفلا :حبصلاو «ثيدحلا

 لبق اهالص نمو «حبصلا ةالص تلح ًاضرتعم ريخألا رجفلا ناب اذإو ءامهدحأب

 ىتح ًاضرتعم رجفلا نقيتسي ام لوأ اهيلصيو .داعأ ًاضرتعم ريخألا رجفلا نيت

 قيقحتب يعلا ءافش رظنا ,مهريغو يئاسنلاو دواد وباو ملسمو يراخبلا هاور حيحص ثيدحلا (1)

 .1و ١ /مقرب ءلاو ١ /ص ١ /ج «يعفاشلا دنسم

 ١159156. /ص 3/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا رظناو “الهو /5 /ص ءا/ج «مألا 000

 يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «نئسلا باحصاو ناخيشلا هاور حيحص ثيدحلا (م)

 1١١. /مقرب 2و5 /ص ءا/ج
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 ةرمع نع ديعس نب ىيحي نع ءسنأ نب كلام انربخأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يلصيل ناك ك# هللا لوسر نإ» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع «نمحرلا دبع تنب

 .ثيدحلا '''« سلغلا نم َنْفَرْعُي ام نهطورمب تاعفلتم ءاسنلا فرصنتف ,حبصلا

 اهنم يلصي نأ لبق سمشلا علطت ىتح- حبصلا ةالص :يأ - توفت الو

 عولط لبق اهدوجسب ةعكر لمكي مل نمف ءاهدوجسب ةعكر ةعكرلاو «ةعكر
 نأ لبق حبصلا نم ةعكر كردأ نم » :ه ينلا لوقل حبصلا هتتاف دقف سمشلا

 .ثيدحلا "” حبصلا كردأ دقف سمشلا علطت

 :") (ةالصلا ذب ةينلا) باب :(اضيأ) مألا
 ددع## هللا لوسر نابأو .تاولصلا َْبك هللا ضرف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 كبك هللا نابأو ,نهنم ةدحاو لك يفو ,نهيف لمعي امو ءاهتقوو ءنهنم ةدحاو لك

 مث :ةيآلا « َكّلهلِؤاَت مب َدَجَهَتَ ليل َنِيَو ) :88 هيبنل لاقف ءأضرفو «ةلفان نهنم
 ةلفان ةالصلا نم ناك اذإ - ملعأ ىلاعت هللاو- انيب ناكف كَ هللا لوسر كلذ نابأ

 .ًايلصم اهيوني نآب الإ ةالص هنع ئزجت ال نأ ًاتقؤم اهنم ضرفلا ناكو ءضرفو
 : 7 هضعب ىلع ةنسلاو هضعب ىلع باتكلا لدي يذلا خوسنملاو خسانلا :ةلاسرلا

 يب َدَجَهَتف ليل َنِم و ) :- ىلاعت- هلوق لمتحاف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هم رسبت ام هيلع ضرف يذلا ريخب دجهتي نأ «ةيآلا ( كلف

 و17١ /ص ١« /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص .هجيرخت قبس ثيدحلا ()

 .155و1448وا 4و١ 45 /مقرب 417
 يعلا ءافش رظنا .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور حيحص ثيدحلا (؟)

 .151 /مقرب 2165و ١60 /ص ١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب

 .د /قيقحت مألا رظناو ,15و١5/ص «١/ج .نآرقلا ماكحأ رظناو .494/ص رج مألا 9
 .77 4 /ص 7 /ج «بلطملا دبع

 .ه1و50 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .7١1و ١١9 /ص 74١-141 /تارقفلا ةلاسرلا 40

 :ه ١١



 دحأ ىلع ةنسلاب لالدتسالا بلط بجاولا ناكف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 الإ ةالصلا نم بجاو لأ ىلع لدت لَو هللا لوسر ةنس اندجوف «نيينعملا

 ةالص نم بجاو نم اهاوس ام نأو ءسمخلا بجاولا نأ ىلإ انرصف .ءسمخلا

 اهنأو ةيآلا ©« َكْل دفان هيب َدَجَهَتَ ) :هللا لوقب ًالالدتسا ءاهب خوسنم ءاهلبق

 دجيهتي نأ كرت دحأل حن انسلو سيت امو «هثلثو هفصنو «ليللا مايقل ةخسان

 ركذ مث- انيلإ بحأ وهف رثكأ ام فيكو هب ًايلصم «هباتك نم هيلع هللا هرسي ام
 تاولصلا يف امهنع هللا يضر تماصلا نب ةدابعو ءديبع نب ةحلط ثيدح

 .- سمخلا

 * يتاعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 :''' (تاولصلاو تاراهطلا

 :ةلمرح باتك يف تأرقو :هللا همحر يقهيبلا لاق

 « اًدوُبَقَم تراَكرَجَفْل َناَءْرَق نإ ) :َكك هللا لوق يف :هّللا همحر يعفاشلا نع

 نأ هبشأف ثادوهشم تاولصلاو «هريغ ًادوهشم ةيآلا هذه يف ركذي ملف «ةيآلا

 لوزنب ًادوهشم وأ ءلضفأ وأ «تاولصلا هب دهشت ام رثكأب :ًادوهشم هلوق نوكي

 .حبصلا ةالص :ديري .ةكئالملا

 © ع وبني ضزألا َنِم انَلَرِجْفَت ٌّقَحَكَل تريؤُن نلاوُناَقَو :٠) كبَع هللا لاق

 ف اسك هلم تك
 '' ( اريجفت اَهَّلَلِح ره أر ِجَفْعَف بَسِعَو ليت نْيةنَج ةنج كلل َنوُكَتَو

 م[ 6-51 :ءارسإلا 1

 ١" /ص كل /ج «نآرقلا ماكحأ قلد

 .ناتلماك انه 91و٠9 /ناتيآلا تدرو (؟)

١٠١55 



00 ِ 

 07 ( ُةلوُسّر اركب ) :هلوق ىلإ عيبرلا ارقو

 :"' سانلا ىلع مث © يبنلا ىلع ضرفلاو ليزنتلا أدتبم :مألا

 ال هنأ .مهنم هملع نم - ىلاعتو هناحبس - هملعأو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 وأ © اًَعوُبنَي ضْرألآ َنِم اَئَل َرِجفَت تَح كل تريؤن نأ أوُلاَقَو ) :لاقف .هب نمؤي 5 رس رع مل هم سار تم يب يس ل 2 سو م

 و 1١ /ناتيآلا 6 اًريِجَفَت اَهَلَلِح َرَهتألا ٌرْجَفْتَف ٍبتِعَو لي نّي ٌةَنَج كلل َنوُكت

 .98و97 /ناتيآلا « ًالوُسر اركَب ) :ىلإ عيبرلا أرق ١

 ل سو 2 - م

 04 اًدجس ناقذألل نودع ) : َك5ََ هللا لاق

 2 يناعملاو ريسفتلا نم يعفاشلا- هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 2 (تاولصلاو تاراهطلا

 .ةيآلا © اَدَجُّس ِناَقْذَأْلِل َنوُري ) :ىلاعت هلوق يف :هنع ةلمرح ةياور يفو

 يلت - ٌرخ اذإ - هنقذو ٌرخي نأ .دوجسلا لمتحاو * هللا ههمحر يعفاشلا لاق

 .نقذلا ريغ ىلع هدوجس نوكي مث ءضرألا

 هاب نات وأ اًهَسك انَمَلَع َتْمَعَر امك آملا ٌطقَسُت ْوَأ ) :ىلاعت هللا لاق ةلماك 41و 47 /ناتيآلا )١(

 لكك َح َكِيقرِل ين نو ِءاَمَسلأ ىف ٌقَرَت وأ يوْحُر نِي تيب كَل َنوُكَي وأ © ًالبيق ٍةَكِلَمْلآَ
 , [و#-57 :ءارسإلا] © ًالوُسَر امك الإ ثنُك لَه قر َناَحَبَس لق مور اّبَكك اَئِيَلَع

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو ؛4/ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2135١ /ص 4 /ج ألا (0)
 351 /ص 45 /ج «بلطملا

 ىَلتُ اذ ِلَبَق ني ملل اوُتوأ َنيِذلا نإ 1َوعمْؤُت ال َوَأ يب اوُنِماَء لق ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()
 .[101/ :ءارسإلا] © اًدَجُّس ِناَقْذَْنل َنوُرَغَمِهَلَع

 ١. /ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ (:4)



 55 ل مساس 2 2ك

 ("' ( اي تِفاَحَت اّلَو َكِتالَصِب ْرَهجَت اَلَو ) : كو هللا لاق

 :'' (مالسلا دعب هسولجو مامإلا مالك) باب :مألا

 هل ؛هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال» :ىلعألا هتوصب لوقي هتالص نم مَّلس اذإ

 الو «هللاب الإ ةوق الو لوح الو «ريدق ءيش لك ىلع وهو .دمحلا هلو .كلملا

 هل نيصلخم هللا الإ هلإ ال .نسحلا ءانثلا هلو ءلضفلا هلو «ةمعنلا هل «هايإ الإ دبعن

 .ثيدحلا نورفاكلا هرك ولو نيدلا

 مامإ يأو .“*' مومأملا ريغو مامإلل حابملا نم اذهو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأ مومأملاو مامإلل راتخأو .نسحف هريغب وأ ءارس وأ ءًارهج تفصو امب هللا ركذ

 نأ بجي ًامامإ نوكي نأ الإ ركذلا نايفخيو .ةالصلا نم فارصنالا دعب هللا اركذي

 الو ) :لوقي كو هللا نإف ءرسي مث «هنم َمّلعُت دق هنأ ىري ىتح ءرهجيف هنم ملعي

 الو .ءاعدلا - ملعأ ىلاعت هللاو - ىنعي «ةيآلا © اني َتِفاَحت اَلَو َكِتاَلَصِ ْرَهْجت

 نم ريبزلا نبا ىور ام بسح أو .كسفن هن عمست ال ىتح :تفاخت الو .عفرت :رهجت

 .هانيور امك هريبكت نم امهنع هللا يضر سابع نبا ىور امو ينلا ليلهت

 لَو ئَسُكَأ ٌءاَمْسأل هلق اوُعَدَت ام اّأ نحيل أوُعَدَ وأ هلآ اوُعْدَأ ِلُق ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 1٠١[. :ءارسإلا] © ًاليِبَس َكِذَنْيَ ْغتْبأَو اهي تفاح اَلَو َكتالَصِ رَهََت

 .188و1417 /ص «'؟ /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 21١7 /ص ء١/ج ءمألا (؟)

 دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءهجولا اذه ريغ نم حص دقو ءادج فيعض هدنس ثيدحلا (*)

 .184 /مقرب ١ /ص ١ /ج «يعفاشلا

 ميقتست ىتح (( مومأملاو مامولل حابملا نم وأ 3غ مامإلا ريغو ») :هلعلو ءمألا يف تدرو اذكه (:؟)

 .- ملعأ هللاو - ةرابعلا

٠١4 



 امب ةالصلا دعب ُرْكْؤ هنأ ركذي دقو ءريبكت الو ليلهت ميلستلا دعب اهيف ركذي
 .انمص و

48 





 ماعنألا ةروس ريسفت

 فارعألا ةروس رسفت

 لافنألا ةروس ريسفت

 تت هدوصوملا تبثتثإ دم هق

 00 ا ا اللا

 000 ا ل ا اللا

 00 ا ا اللا

 00 حا ل ل للا

 00 ا ا اللا

00 

 هاا ا ووو او ووو امو و ووفر فووفف

 هللا وا ووو ووو مم ومو مو موو ووو م فرم فففو

 00 ا ا ل ل ل الا

 00 ا ا ل ب اال

 00 ل للا

 0700 ل للا

 00 ضل ل 2 ل ل للا

 هيا لااا او مو ووفر م وو ف مو مممف
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 هارمونتكحد ةلأسرم

 هناا نا
 ف يار امة ابليعل
 عيدا علل هتنرذ) نيتك نلت

 ةساردو قيفيحنو عمج

 ناقل ةليم ل حأرقتكملا

 اَنلادَّلَحجلا
 تساكنلا  نهكلا

 2 ال
 تا





 اش ]مامر عت رك عار اج ما
 ينفر ول ومرة فل نقال

0 



 ما... 2١2 ا/

 انتا
 9 هه 5 59 كارزازج

 ١١ عمك :يديربلا زمرلا #1 :ب.ص - ضايرلا

 1151710١٠٠١ :سكاف 45575157 _ 457416 :فتاه

 ظنا: 182110114 © 1/..110111411
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا



 7 ( ىذه َمُهسَدِزَو ْمِهْيَري أوُتَماٌَةَيَبِف مميِإ ) : 35 هللا لاق

 لوصأب يعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام) باب :هّللا همحر يعفاشلا بقانم

 0 (اهيف هداقتعا ةحصو مالكلا

 .- - ناميإلا :يأ - همامتإو هناصقن تفرع دقو :- ىعفاشلل لئاسلا - لاق

 ؟هتدايز تءاج نيأ نمف

 مهَيَري أوُنَماَء ةَيَتِف مجْنِإ ) :هركذ لج هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق  6م ٠ 2 و

 .ةيآلا (« ىذه ْرُهَتْدِزَو
 الو هيف ناصقن ال ًادحاو هلك ناميإلا اذه ناك ولو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 مامتب نكلو ؛ليضفتلا ٌلُطَبِو ءسانلا ىوتساو ءلضف هيف دحأل نكي مل «ةدايز

 دنع تاجردلاب نونمؤملا لضافت ناميإلا يف ةدايزلابو «ةنجلا نونمؤملا لخد ناميولا
 ."'” رانلا نوطرفملا لخد ناميإلا نم ناصقنلابو «ةنجلا يف هلل

 ْرُهكدِزَو مهيب أوُتماَم َُيِْف ْمهِّإ "قَحْلاي مُهأَبَت َكَيَلَع صفت ُنَخ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .(1 :فيهكلا] 2« ىده

 .97” /ص ١ /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (؟)
 ةروس نم 705١و175١ /نيتيآلا ريسفت يف دمحأ مامإلا قيلعتو ءيعفاشلا مالك ةلمكت رظناو ()

 .انه درو امل ةمثت امهيفف ةبوتلا

 .ةها/ ١



 نأ لإ © "ادع كللَذلِعاَف نإ ءْئَأَسِل ٌنَلوُقَت اَلَو ) : و هللا لاق

 7 ( هللا َءاَشي

 ' نيميلا ف ءانثتسالا :مألا

 اذكو اذك لعفأ ال هللاو :لوقي يذلا يف لوقن انإف :هللا همحر يعفاشلل ليق

 «لعف نإ ةرافك الو هيلع نيمي الف «''' اَيْنُكلا كلذب دارأ ناك نإ هنأ للا ءاش نإ

 نإ ءئأَسل ٌنكوقت اَلَو ) :كك هللا لوقل ؛ كلذ لاق امنإو اينثلا كلذب دري مل نإو

 وأ ءاوهس كلذ لاق وأ «ناتيآلا « ُهَنآ َءآَسَي نأ آَّلِإ © اَدَغ كلذ ٌلِعاَف

 همحر كلام لوق وهو ؛ثنح نإ ةرافكلا هيلعو - هيلع - اَيْنُث ال هنإف ءًاراتهتسا

 نيميلا كرادت وأ ءاهب اينثلا قس هنيمب نم غرف املف فلح نإ هنأو «ىلاعت هللا

 اهب ًاقسن ناك نإ هنإف «نيميلاب ًءانئتسالا لصَي ملو هنيمي ءاضقنا دعب ءانثتسالاب

 هل ءانثتسا الف ْتاَّمْص كلذ نيب ناك نإو ءءانثتسا هل كلذف .ًاعابت

 وأ قالطب تناك ام نيميب فلح وأ .هللاو :لاق نم :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .همالكب ًالوصوم هللا ءاش نإ لاق مث ءًائيش هسفن ىلع بجوأ وأ «هريغ وأ «قاتع

 همالك نوكي نأ لصولاو .ثنح نإو نيميلا نم ءيش هيلع عقي ملو «ىنثتسا دقف

 وأ « «يعلا وأ ءركذتلل مالكلا نيب لجرلا ةتكسك ةتكس هنيب ناك نإو أقم :

 نأ عطقلا امنإو .لوصوم وهف ءانشتسالا لصو مث «توصلا عاطقنا وأ «سفنلا

 تكسي وأ «هريغ وأ يهن وأ رمأ نم نيميلا نم سيل مالك يف ذخأي مث .فلحي

 .ءانثتسالا هل نكي مل ىنثتسا مث عطق اذإف ءأعطق نوكي هنأ نيبي يذلا تاكسلا

 .ةلماك انه 7 /ةيآلا تدرو )١(
 سا هسا # 27 2 7 ما 0 3

 قَد ِنيِدْهَي نأ ْىَسَع َلقَو َتيِْن اَذِإ كلَتَر رُكْذَأَو ُهَللا ءاَسَي نأ َّلِإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 .[؟4 :فهكلا] © اَدَّسَر اًذنَه ْنِم َبرَقَأِل

 .167"و67٠١؟ /ص «8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 117١ /ص ءال /ج ءمألا 2م

 .قِلَح يف ءانئتسالا دارأ :يأ (4)

 مه١ ١



 ,() (ناسحتسالا لاطبإ) باتك :(اضيأ) مألا

 لِعاَف نإ ٍءَىَأَشِل ٌنَلوُقَت اَلَو ) :4 هيبنل كك لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هيفن ضرعم يف امهب دهشتسا دقو - .ناتيآلا « ُهَنآ َءآَشَي نأ آّلِإ © اَدذَغ كلذ
 .- يعيرشت ردصمك ناسحتسالل

 ,"” (ناسحتسالا لاطبإ) باب :(اضيأ) مألا
 فهكلا باحصأ نع هولأسف ؛موق هءاج مث :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :كك هللا لزنأف ,مكملعأ مث ليربج لأسأ :ىنعي ءادغ مكملعأ :لاقف «مهريغو

 دقو - .ةيآلا « ُهَلأ َءآَسَي نأ آّلِإ © اّدَعغ كلِلَذ ُلِعاَف ْنِإ ٍءَئَأَشِل ٌنلوَقَت اَلَو )

 .- عيرشتلل ردصمك ناسحتسالاب جاجتحالا هيفن ىلع ةلالدلل كلذك نيتيآلا دروأ

 19 ( اًمُهوُفَيَصُي نأ اوَبَفاهلهأ اَمَحطَعَسآَةَيْرَف لهأ آمنأآذِإ كَح ) : كك هللا لاق

 , © (صوصخلا هلخديو ماعلا هب داري اماع باتكلا نم لزن ام) باب :ةلاسرلا

 آَمَعطَتْسآ ِةَيَرَف لَه آيتَأ 1َذِإ َهَح ْيِمَح ) :هللا لوق اذكهو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 امعطتسي مل '” نأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه يفو ةيآلا « اَمُهوُهْيَصُي نأ اَوبَأَف اهله

 .امهانعم يف يهف ؛ةيرق لهأ لك

 رصتغ رظناو 2178/ص و 77 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2154 /ص ءال/ج «مألا )١(
 .09 //ص «9 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ١"47: /ص ءدنسملا - ينزملا

 مألا رظناو ,10758/ص و د .١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .198/ص ءال/ج «مألا (؟)
 18 /ص 5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت

 اًمُهوُقْيَصُي نأ اَوَبَأَف اًهَلَهَأ آَمَعظَتْسَآ َِيَرَف له اَتَأ 1ّذإ ْىََح اَقَلَطنَأَف ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا 07

 .[3707 :فهكلا] © (رْجَأ هّيَلَع ٌتْذَخَكَل ٌتِش َوَل َلاَق رةَماَقأَف ضَقنَي نأ ُديِرُي اًراَدِج اَبيف اَدَجَّوَق
 .00 /ص .180و815١ /ناترقفلا ةلاسرلا (4)
 ةيآلا هذه يفو) :يأ «نينثالا فلأ عم بئاغلا ريمض فذح هلعلو «ةلاسرلا يف تدرو اذكه (0)

 .(...امهنأ ىلع ةلالد

١8 



 هِ صا سو ه6 ماش

 7 ( يح ءُهُمْسَأ ملغب كرست انإ اًيركَرَي ) : 3ع هللا لاق

 :'' صن ام ىوس :ةقرفتم تايآذ ريسفتلا #ذ- يعفاشل | - هنعرثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 ركذ نم قولخم يمدآ لك نأ :هؤانث لج هللا ربخأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةمعن هيبأ ىلإ دلولا نم بسن ام نأ هّنو أم :ىثنألا و ءأبأ ءركذلا ىّمسو ؛ىثنأو

 .ةيآلا ( يح ءُهُمْسَأ ملعب َكُرْشَ انإ اًيرَكَرَي ) :لاقو .همعن نم

 « اَيوَس ٍلاَمَل ثلث ساّئلآ ملكت الأ َكْمَياَد ) : 5 هللا لاق

 '7 ( اكيِشَعَو ركب ) :هلوق ىلإ
 :( 7 (يناثلا ناميألا عماج) باب :ينزملارصتخم

 موق ىلع مّلس مث ءالجر ملكي ال فلح ولو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هيلإ لسرأ وأ ءأباتك هيلإ بتك ولو .هيوني نأ الإ ثنحي مل ,مهيف هيلع فولحملاو
 .مالكلا ريغ باتكلاو لوسرلا نأل ؛كلذ نيبيالو ثني نأ عرولاف ًالوسر

 )١( ايس ُلْبَق ني هَل لعجت ْمَل ئيَح ءهُمَسَآ ملعب َكَرَيَبُ انإ آيرَكَرَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا «
 .[ا :ميرم] 1

 .189/ص «' /ج «نآرقلا ماكحأ هه

 لاهل تلق سائلآ َمِلكُت الأ َكمَياَ َلاَق هيام َنْب لَعَجَأ بر َلاَق ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا (')

 .الا-٠ :ميرم] 6 اكيِشَعَو ٌةركُب أوُحَيَس نأ ْمِهَلِإ ْىحْوَأَف باَرخملا َنِم ِيَرَق ْىلَع َجَرْخ © ايوَس

 597 /ص ينزملا رصتخم (5)



 :هؤانث لج هللا لاق «ىلوأ قحلابو .هب يدنع اذه :هللا همحر ينزملا لاق

 « ايَِعَو ٌةَركَُب ) :هلوق ىلإ « ايِوَس ٍلاَيَل تلت ساّنلأ لكُم الأ َكْئَياَ )

 .ملكتي ملو «مالكلا ماقم موقي ام مهمهفأف «ناتيآلا

 وأ بتك ولف ءثالث قوف ةمرحم ةرجه لا نأب هللا همحر يعفاشلا جتحا دقو

 .اهب مثأي ىتلا ةرجهلا نم اذه هجرخي مل .همالك ىلع ردقي وهو «هيلإ لسرأ

 .مُهَفتف .ةرجهلا نم هب جرخل ًامالك باتكلا ناك ولف :هّللا همحر ينزملا لاق

 هيبأل َلاَقْذِإ © اين اقيردص نك ءُهنِإ مِهَرَبإ تكلا ىنَرْذأَو ) : 38 هللا لاق

 ١:-::[ :ميرما ''* © اعيش َكلنَع ىنفُي اَلوُرِصبُي الو ٌعَمْسَي ال اَم بعت َمِلِتْبَأتي

 :") (فليحلاو ءالولا) باب :مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 ىلإ بسنيف «لاوم هلو بأ اذ نوكي دقو «هيلاوم ىلإ بسنيلف بأ هل نكي مل نمو
 نيدلا 5 ةوخإلا ىلإ اوبسني نأ رمأو .هوبأ هب أدبي نأ هّببست ىلوأو .هيلاومو هيبأ

 .بسنلا عم اهيلإ نوبسني كلذكو .ءالولا عم

 يف هلوخدب ءرملا ىلع عقت ةفص يه امنإ .بسنب تسيل نيدلا يف ةوخإلاو

 .ناتلماك ناتيآلا )١(

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو .١١1/ص 19 /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو ١55. /ص /4/ج «مألا (؟)
 .؟ "17و77 /ص 6/ج «بلطملا

١١ 



 «لفسأ نم الو «قوف نم ىلوملا هلْزُي مل تبث اذإ ءابآلاو ءالولا ىلإ بسنلاو

 .دلولا الو ءبأ الو

 هكرتو ؛هبحاص لعف نم ثدحتسم بسن هلك اذهو «ةراجتلا ىلإو ؛ةعانصلا ىلإو

 ىلإ اوبسنف ءالو الو «نوفرعي مهل ءابآ ال ثلاث فنص مهنم ناكو .لعفلا

 بِك 1 يف نم تلق ا لاو يتطاغسو يتلا لو يوم

 لاق
 للاعل

 نابل ( 66 كلش ينل وزو دب لن نت لني

 97 را ص

 َناَكَو ٍدَعَوْلاَقِداَص ناك ءْهْنِإ َليِعَمَسِإ بستكلا ىف ركْدَآَو ) : كو هللا لاق
- - 

 ("' ( اين 7 يد ير و
 [ 4 :ميرم ] وسر

 (" ةيزجلا باتك :مألا

 زع لاقف ميهاربإ نب ليعامسإ - ىلاعت هللا - ٌركذو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 © اين ًالوُسَر َناكَو ٍدْعَوْلا َقِداَص نك دُهْنِإ َليِسَمَسِإ بتكلا ىف ْرُهْذَأَو ) :هركذ
 .ةيآلا

 .ةلماك ةيآلا )١(

 لبع .د / قيقحت مألا رظناو 24 /ص 23 /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو 2.155 /ص 4 /ج ءمألا فره

 .”١0/ص 6 /ج «بلطملا

١ 



 (هدهدط] )6 ىَوَتَسأ ٍشّرَعْلا ىلع ْنمحّرلأ ) : بَ هللا لاق

 ةحصو مالكلا لوصأب يعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 يل (اهيف هداقتعا

 « ِءآَمَسلأ ىف نم ) :باتكلا يف هلوق ىنعم مث :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ٍشْرَعْلا ىلَع ُنَمحّرلَآ ) :لاق امك ءشرعلا ىلع ءامسلا قوف نم : :ةيآلا ١5[ :كلملا]

 ىلع وهف .تاومسلا العأ شرعلاو ءامس وهف الع ام لكو «ةيآلا 4 ىَوَتْسَأ

 نم سام ريغ .هقلخ نم نئاب .فيك الب ربخأ امك - ىلاعتو هناحبس - شرعلا
 .ةيآلا ١١[ :ىروشلا] « ٌريِصَبْلأ ٌعيِمَسلَأ َوهَو د هوم هفلتمك سيل ) :هقلخ

 7 ( ىفْخأَوَريلآ مّلعَي ) : كو هللا لاق <. م م7

 2 (ناسحتسالا لاطبإ) باب :مألا

 :نيمكح هدابع ىلع مكح َكْبَو هلل نإ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةلماك انه تدرو ةيآلا )١(

 .89/و417 /ص ١ /ج ؛يقهيبلل /يعفاشلا بقانم )١(
 .0/ هلل © ىقَحأَوَريلآ مَلعَي مهِإَق ٍلْوَْلاْرَهَجَت نإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()
 .87 /ص «4/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 0307" /ص ءال/جمألا (5)

١17 



 مكحف «مهايند يف مهنيب اميف امكحو - نيبو مهنيب اميف ًامكح'١ ١-

 مهب لعف امك ءاورسأ ام ىلع مهبقاعو مهباثأ نأ -هنيبو مهنيب اميف هدابع ىلع

 ملعو مهرئارس مِلَع هنأ مهل اهنيبو «مهيلع ةجحلل ةماقإ مهملعأو ءاونلعأ اميف

 امَو ٍنْيَعأل ةئياَح مَلْعَي ( :لاقو .ةيآلا 0 ىَفْحَأَو ريل ُمَلعَي ( :لاقف «مهتينالع

 بجحو كبك ءاش ام الإ نوملعي ال هقلخو .ةيآلا [0 رفاغ] © ٌدوُدّصلَأ ىِفْح

 .هدابع نع رئارسلا ملع

 - هقلخو هلسرل نابأو .هقلخ ىلع هماكحأب اوماقف ءًالسر مهيف ثعبو -آ؟

 .اورهظأ ام ىلع ايندلا يف هقلخ ماكحأ - نأ

 "” ( ىركزإ لص ِقأَو ) : ك5 هللا لاق
 :" ' (ةالصلا اهيف هركت يتلا تاعاسلا) باب :مألا

 ا” ( يركن َةََلّصلَأ م ِقأَو ) :لوقي كك هللا نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ”*« ..ءاش ةعاس يأ ىلصو «تيبلاب فاط دحأ عنمي ال نأ » 2 هُرْمأو «ةيآلا

 .رصعلاو حبصلا دعب مهزئانج ىلع نوملسملا ىلصو «- هانعمب - ثيدحلا

 .حاضيإلل ينم 5و١ /ميقرتلا )١(

 .[14 :هط) ( ىركلإ ةوَلّصلَأ قو نْدبعَأَف أنأ لإ هَل آل هنأ انأ نإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 رظناو 2325579776 /ص 8941و 889 /تارقفلا ةلاسرلا رظناو 21594/ص ء١/ج .مألا ()

 .504و6 ٠17 /ص «ينزملا رصتخم

 لجأ نم اهانتبثأ دقو «(ةالصلا مقأ) :اذكه فطعلا واو نودب ةلاسرلا ينو مألا يف تدرو (:4)

 ىلع ةيآلا ركذي هنأ نم هللا همحر يعفاشلا دنع كلذ دورو ببس انيب نأ قبسو «ةيآلا قايس

 .داهشتسالا ليبس

 رظنا .حيحص .نسح معطم نب ريبج ثيدح :يذمرتلا هنع لاق ءانه هانعب ثيدحلا ركذ (6)

 .(شماحلا) 776 /ص ةلاسرلا



 يف ىلص لي ينلا نأ» :نم ةملس مأ تور اميفو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دفولاب امهنع لِغُشَف رهظلا دعب اهيلصي ناك ءرصعلا دعب نيتعكر اهتيب
 .- مائعمب - ثيدحلا ''”...رصعلا دعب امهالصف

 :'” هريغ ءيش ذب هقرافيو ءيش ب هلبق يذلا هبشي ىنعم نع يهنلا :ةلاسرلا

 نأ «بيسملا نبا نع .باهش نبا نع .كلام انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ِمِقْأَو ) :لوقي هللا نإف ءاهركذ اذإ اهلصيلف ةالص يسن نم » :لاق ع هللا لوسر

 .ثيدحلا "'« « ىركزل ةرَلّصلآ

 ىنعم لثم :## ىينلا نع نيصح نب نارمعو .كلام نب سنأ ثّدحو

 .ثيدحلا « اهنع مان وأ» :امهدحأ دازو بيسملا نبا ثيدح

 لعجف « اهركذ اذإ اهلصيلف » :هؤ هللا لوسر لاقف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 2 ىغتسي ملو «ىلاعتو كرابت هللا نع هب ربخأو ءاهل اتقو كلذ

 .اهركذ دعب هيف اهعدي

 تاقوألا نم أتقو

 نب ريبج نع هاباب نب هللا دبع نع «ريبزلا يبأ نع «ةنييع نبا انربخأ
 ائيش سائلا رمأ نم مكنم يلو نم .فانم دبع ىنب اي » :لاق هلم ينلا نأ .معطم

 )١( /ص ١١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «حيحص وهو فانعم ثيدحلادرو ١١5

 - 20501.128و1517//مقرب

 نآرقلا ماكحاو "940 /ص «دنسملا /ينزملا رصتخم رظناو 07714 /ص «845 /ةرقفلا ةلاسرلا (؟)

 8١. /ص «ثيدحلا فالتخاو .04/ص ء١/ج

 ءافش رظنا ,مهريغو هجام نباو دواد وبأو ملسمو ءاطوملا يف كلام هاور حيحص ثيدحلا (*)

 .157 /مقرب 2185 /ص ١ /ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا

 يفو هللا همحر يعفاشلا دنع أهجو امل نأ قبس دقو «ةلعلا فرح تابثإب مألا يف تدرو اذكه (:)
 .ةلعلا فرح فذحب ةثيدحلا ةعوبطملا خسنلا

 ك١



 '"« راهن وأ :ليل نم ءءاش ةعاس يأ «ىّلصو تيبلا اذهب فاط ًادحأ نعنمي الف

 .ثيدحلا

 .هانعم لثم :ُهلف ينلا نع .ءاطع نع .جيرج نبا نع «ديجملا دبع انربخأ

 .ثيدحلا قاس مث '''« فائم دبع ىنب اي ءبلطملا دبع ىنب اي» :هيف دازو

 فاوطلا ةحابإب رمأ هنأ هلم ينلا نع ريبج ربخاف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .يلصملاو فئاطلا ءاش ام ةعاس يأ يف هل ةالصلاو «تيبلاب

 مزلت ال يتلا ةالصلا نع ءاهنع ىهن ىتلا تيقاوملا نع ىهن امنإ هنأ نيبي اذهو

 .ك# هحابأ لب «هنع هني ملف مزل ام امأف .هوجولا نم هجوب

 .ةمزال اهنآل ؛ حبصلاو رصعلا دعب ةماع مهزئانج ىلع نوملسملا ىلصو

 .حبصلا دعب فاط ه# باطخلا نب رمع نأ ىلإ انباحصأ ضعب بهذ دقو

 تعلطو ** ىَوِط اذ ىنأ ىتح بكرف ءتعلط سمشلا "'ىَرَي ملف رظن مث
 امك حبصلا دعبو رصعلا دعب فاوطلل ةالصلا نع ىهنف ءىلصف خانأف .سمشلا

 .ةالصلا نم مزلي ال امع ىهن

 177 /ص ء١/ج ؛يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءنسح هدانسإو .حيحص ثيدحلا (1)
 .11/7و١17 /مقرب ء155-

 كانه درو ثيح مألا ةرقفب هجيرخت قبس دقو «ةياورلا هذهب لسرم هدنس .حيحص ثيدحلا (؟)

 /مقرب 2151 /ص ١١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «(شماملاب 9 /مقرب) هانعم

 .١ا/؟

 تفذح دقو ءاهتابثإب ةغللا نم هجو يعفاشللو «ةلعلا فرح تابثإب ةلاسرلا يف تدرو اذكه ()
 1 .ًائيدح ةعوبطملا خسنلا يف

 تفذح دقو ءاهتابثإب ةغللا نم هجو يعفاشللو «ةلعلا فرح تابثإب ةلاسرلا يف تدرو اذكه قل

 .ًاثيدح ةعوبطملا خسنلا يف

 كك١٠١



 امنإف ءفاوطلل ةالصلا رخؤي نأ *# رمعب ناك اذإف :هّللا همحر يعفاشلا لاق
 ءاش نإ ًاعساو ناك ةجاحل ىوط يذب ًالزنم دارأ ول هنألو ؛هل كلذ نآل اهكرت
 دعب ةئيدملاب اهيلع (ردكنملا» برضو .ةالصلا نع ةلمج يهنلا عمس نكلو هللا
 ناكف ءانفصو يذلا ىنعملل اهنع ىهن امنإ هنأ ىلع لدي ام عمسي ملو ءرصعلا
 .لعف ام هيلع بجي

 نأ هيف تحيبأ يذلا ىنعملاو ؛هنع ىهن يذلا ىنعملا ملع نم ىلع بجيو
 تفصو امك ء.اهنع هيف ىهن يذلا ىنعملا فالخ هيف اهحابأ يذلا ىنعملاب اهتحابإ
 ثالث دعب اياحضلا موحل كاسمإ نع يهنلا نم كلف ينلا نع 5 يلع ىور ام

 .يهنلا ببس عمسي ملو «يهنلا عمس اذإ
 هذ يردخلا ديعس وبأ عنص دقف :لئاق لاق نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :لئاق لاق نإف :لاق .هريغ يف باوجلاك هيف باوجلاو :انلق .د# رمع عنص امك

 «سابع نباو ءرمع نبا معن :ليق ؟اعنص ام فالخ عنص دحأ نم لهف

 نبا عمس دقو «نيعمجأ مهنع هللا يضر مهريغو .نيسحلاو .نسحلاو «ةشئاعو

 .ك ينلا نم يهنلا رمع

 نبا «حابر نب ءاطعو انأ تيأر» :لاق رانيد نب ورمع نع «هنييع نبا انربخأ
 2!( سمشلا علطت نأ لبق ىلصو «حبصلا دعب فاط امهنع هللا يضر رمع
 .ثيدحلا

 :ةبعش يبأ نع ينمدلا رامع نع «نايفس انربخأ :''' هللا همحر يعفاشلا لاق
 نبا نع «ديجملا دبعو ,ملسم انربخأ .ايلصو رصعلا دعب افاط نيسحلاو نسحلا نأ

 ١7 /ص ١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص هدانسإ .فوقوم ثيدحلا قلل

 ١9/1. /مقرب قككأشو

 .":0و7 59 /ص 9٠051-406. /ةرقفلا ةلاسرلا قفز

 /ا١6



 دعب فاط امهنع هللا يضر سابع نبا تيأر :لاق «ةكيلم يبأ نبا نع ءجيرج
 .ىلصو رصعلا

 اذه يف كي هللا لوسر باحصأ قرفت انركذ امنإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اذه ىلع الإ نوكي ال «ةنس هيف هللا لوسرل اميف مهقرفت نأ ىلع ِهَمِلَع ْنَم لدتسيل
 وأ «ةنسلا هلمتحت ليوأت وأ ءمهنم اهفالخ لاق نم ةنسلا غلبت ال نأ ىلع وأ ؛ىنعملا
 لوسر نع تبث اذإو «-هللا ءاش نإ - ًارذع هيف هل هلئاق ىري دق امم كلذ هبشأ ام

 لب «هريغ ءيش هنهوي الو هيوقي ال ؛هفرع نم عيمجل مزاللا وهف ءيشلا تي هللا

 .هرمأ فلاخي أرمأ هعم دحأل هللا لعجي ملو .هعابتا سانلا ىلع يذلا ضرفلا

 "" ( ىسّن امي ٍسْفَن ْلُك ئَرَجُشِل ) : 3و هللا لاق

 :('' (تيملا ىلع ءاكبلا) باب :ينزملا رصتخم

 ؛ هحاين الو بدن الب ءاكبلا يف ىلاعت هللا صخرأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .مثإلا ميظعو ءربصلا عنمو .نزحلا ديدجت نم حونلا يف ام

 ءاكبب بذعيل تيملا نإ» : هللا لوسر لاق :لاق هنأ # رمع نع يورو

 هللا محر :تلاقف ءامهنع هللا يضر ةشئاعل سابع نبا كلذ ركذو « هيلع هلهأ

 « هيلع هلهأ ءاكبب تيملا بذعيل هللا نإ » :48 هللا لوسر ثّدح ام هللاو ءرمع

 .ثيدحلا "”« هيلع هلهأ ءاكبب ًاباذع رفاكلا ديزي هللا نإ» :لاق نكلو

 .[1 :هط] © ئعشق امي سفك ْلُك ئَرْجُسِل اهيفحأ داك هنا ةَعاسلآ َّنِإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا 002(

 0177” /ص ثيدحلا فالتخا باتك هاا /ص «ينزملا رصتخم رظناو 5 /ص «ينزملا رصتخم )00

 ةيدوهي ىلع لي هللا لوسر رم امنإ ءيسن وأ أطخأ هنكلو بذكي مل هنإ :ةشئاع لوق هيف درو دقو
 وهو .همتت هل ثيدحلا « اهربق يف بذعتل اهنإو ءنوكييل مهنإ» :لاقف اهلهأ اهيلع يكبي يهو

 .009 /مقرب لا والال /ص ١2/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ١ حيحص

 نم رمع نبا لاق ام هللاوف :ةكيلم يبأ نبا لاق :دنسملا يف دازو ءهدعب ام عم حيحص ثيدحلا (”)

 .008 /مقرب لال هوالال ؟ / ص 2١ /ج «يعفاشلا مامإلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «.ءيش

١64 



 ("' « ىَرْخَأَرْزو ةَرِزاَوُرِرَت الو ) نآرقلا مكبسح :اهنع هل يضر ةشئاع تلاقو مم 0 - 5 5 .

 .ةيآلا [4 :مجنلا] « كَبَأَو َكَحْضَأ ) هللا :كلذ دنع سابع نبا لاقو «ةيآلا

 مو 5 ه 7 ما ل 0

 :لاقو «ةيآلا "' © ئرْخأ َرزو ٌةَِزاَو رت اَلَو ) :َكك هللا لاق ةنسلاو باتكلا ةلالدب

 يف لجرل مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو «ةيآلا 6 سَ اَمي سفت لك ىَرَجْمِل )

 رفاكلا باذع يف ديز امو ؛ثيدحلا "' هيلع نجت الو كيلع يجي ال هنإ» :هنبا

 .هريغ بنذب ال هل هباجيتسابف

 17مل :هطق 6 ىلّوَق أوهقفي © ِناَسْل نم ٌةَدَقُع َلْلَحَأَو ) : كك هللا لاق

 ام ىوس ةقرفتم تايآ ف ريسفتلا #4 - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ
)0( 

 (دادغبي) مّسَقُم نب نسحلا ابآأ تعمس :لاق يملّسلا نمحرلا دبع وبأ انربخأ

 ابلاغ فطعلا فرح طاقسإب داهشتسالا دنع يعفاشلا ةداع ىلع «..رزتال» اذكه تدرو )١(
 ةروس نم ١6 /ةيآلاو ؛ماعنألا ةروس نم ١74 /ةيآلا :نآرقلا نم عضاوم يف ةروكذم ةيآلاو

 .رمزلا ةروس نم ال /ةبآلاو ءرطاف ةروس نم ١4 /ةيآلاو .ءارسإلا

 .هالعأ ١ /مقرب شماهلا رظنا .نآرقلا نم ةدع عضاوم يف تدرو ةيآلا (؟)

 ((54941) نئسلا يف دواد يبأ دنع هفارطأو «(777/17) دنسملا يف دمحأ هجرخأ ثيدحلا (7)

 يف يزيربتلاو )2187/٠١(.« ةنسلا حرش يف يوغبلاو «(77/48) ىربكلا نئسلا يف يقهيبلاو

 7١7. /ص 7 /ج ؛يقهيبلل /راثآلاو ننسلا ةفرعم رظنا )7141١(.... حيباصملا ةاكشم

 .ناتلماك ناتيآلا (4)

 .78١/ص ١ /ج .نآرقلا ماكحأ (0)



 ىفشأ ةعاطلا يف اهتلمعتسا اذإ ةحاصفلا :لوقي هللا همحر يعفاشلا تعمس

 َلُنَحََو ) :لاقف هبر ىسوم اعد كلذل .راذعإلا يف غلبأو .نايبلا يف ىفكأو

 .نايبلا يف ٌملبأ ةحاصفلا نأ ملع امل «ناتيآلا « ىوَق أوُهَقْفَي © ناَسِل نم ٌةَدَقُع



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 موق اَهَدَعَب اناَشذَأَو ةَمِلاَظ تناك ةَيَرَق نِم اًنَمَصَق ) : كي هللا لاق

 1:0: هايبنألا) "7 ( َنوْضُكَرَي انْبَم مه اَذإ آَكَسَأَب أوُسَحَأ آَمَلَف © حرير

 :") (هانعم هقايس ُنِّيَبُي يذلا فنصلا) باب :ةلاسرلا

 ٌةَمِلاَظ تناك ِةَيَرَق نِم اًنْمَصَق ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 1 هه يدم

 « َنوُضُكَرَي اهم مه اَذإ آتَسْأَب اوُسَحَأ آَمَلَق © تريركات اًمْوَق اَهَدْعَب انأَممأَو |
 اهنأ ركذ املف «ةيرقلا مُصَق ركذف ءاهلبق ةيآلا ىنعم لثم يف ةيآلا هذهو «ناتيآلا
 ركذ الو ءملظن ال ىلا اهزانم نود ءاهلهأ مه امنإ ملاظلا نأ عماسلل ناب .ةملاظ

 امنإ هنأ ملعلا طاحأ ءمصقلا دنع سأبلا مهساسحإ ركذو ءاهدعب نيئشنملا موقلا

 .نييمدآلا نم سأبلا فرعي نم سأبلا سحأ

 7700 .ءايبنالا (« بروُلَعَسُي مهو ٌلَعْفَي اَمَع ُلَعَسُي ال ) : و هللا لاق

 : ©" (عبارلا نايبلا) باب :ةلاسرلا

 :هللا لوسر ةنسلو «هللا باتك يف ال لوبقلا عمجيف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 اهب َلِبُق تلا بابسألا عورف تقرفت نإو هللا نع امهنم دحاو لكل لوبقلا

 .ناتلماك ناتيآلا )١(

 .737/ص ١١2.5و١١7 /ناترقفلا ةلاسرلا (؟)
 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (0)

 ."" /ص ٠١. /ةرقفلا ةلاسرلا (4)

 ا/لا١٠١



 :هءانث لج ءاش امك «ةقرفتم بابسأب َّدَحَو ضرفو ؛مّرحو لحأ امك ءامهنع

 .ةيآلا « َوُلَتْسُيَمُهَو ُلَعفَي اَمَع اع ُلَمْسْي ال )

 يش روي امناوشلا كسا

 عيبرلا انربخأ «سابعلا وبأ انربخأ .ديعس وبأ انربخأ

 نأ ها ام ميك و لج هللا ديبع سانلا :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َمُهَو ُلَعْفَي اَمَع ُلَمَسُي ال ) :ءاش ام مهكلم اميف مهيلع ضرفو .مهكلمي

 هب معنأ ٌلكو هيف مهيلع لعج امت رثكأ «مهانآ اميف ناكف «ةيآلا ©« َتروُلَتْسُي
 - مهكلم اميف ؛مهيلع ضرف اميف - ناكو ؛هؤانث لج مهيلع

 ان ىَقكو اي اََْتَأ ٍلَدَرح ني ٍةَبَح َلاَقْثِم راح نإَو ) : كو هللا لاق

 04 هه 0

 7 فوصوملا ريغ ءيشلاب رارقإلا :مألا
 يف وأ ,يدنع وأ .لام يلع نالفل لجرلا لاق اذإو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 لكف ءًاميظع ًاميظع وأ ءًادج ًاميظع لاق وأ ءًاميظع الام تكلهتسا دق وأ ءيدي
 مهرد نم لقأ وأ ءامهرد وأ ًارانيد تدرأ :لاق نإف ؟دارأ ام لأسيو ءءاوس اذه

 ًالام :لاق نإ كلذكو .هنيمب عم هلوق لوقلاف ؛هريغ وأ ضرع لام مسا هيلع عقي ام

 اهعاتم نم ايندلا يف ام عيمج نأ لبق نم ءأريغص ًاريغص وأ ءًأدج ًاريغص وأ ءأريغص

 )١( /ص «١/ج .نآرقلا ماكحأ ٠١١

 نإ اهي نضل اه سلا مؤ طنا نيون ْمَضتَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 .[410 :ءايبنألا] ©« تريبِسح اب ف كو اي انْيتَأ لور ْنْيَوْبَح َلاَقْثِم اك
 رظناو ءانه امب ةقلعتم يهف ةبوتلا ةروس نم 78 /ةيآلا ريسفت رظناو 2777 /ص لل/ج مألا (6)

 .4494و 158 /ص «4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا

 ؟ا/ا٠ ١



 يف ايدل ةؤّمَحْلآ ٌعَتَم اَمَق ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق - ةرخآلا يف - ليلق هيلع عقي

 باوثلا ميظع هيلع عقي اهيف ام ليلقو «ةبآلا 0 :ةبوتلا) © ٌليِلَق لإ ةّرجآلا

 2 ها سوما ساما م سا مرخو - هاا . 5

 اني ىفكو اي انْينَأ ٍلَدرَح ْنِّم ِةَبَح َلاَقْتِم اك نإَو ) :ك5 هللا لاق ,باقعلاو

 .ريثك مسا هيلع عقي بّدعو هيلع بيثأ ام لكو «ةيآلا « يريبِسَح

 7 و 2 00 3 م سس مص ىلا سل

 "' ( نوفكدع اهل ّرثنأ لأ ُليِئاَمَكلَآ هذه اَم ) : 35 هللا لاق

 :'' مايصلا 4 - يعفاشلا - هنعرثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 :ىور اميف - ةلمرح باتك يف تأرقو :يقهيبلا لاق

 هيلع سبحف ءءرملا همزل ام :فوُكُعلا عامج :لاق هنأ :هللا همحر يعفاشلا نع

 .فكاع وهف (ًامثأم وأ ناك ًاًري) ءىش نم .هسفن

 يل ُليِئاَمَتلَآ ِهِذََه ام ) :"” هلوق يضر نمع ةياكح كي هلوقب جتحاو

 .ةيآلا « َنوُفكَع اَه رن
 سا هوم # # اور عسل ه #4« م يمل

 /!10::هايبنلا ( َنيريَذُم أولوت نأ دعب ممدنصأ َنَديِكأل ِهَللَبَو ) : كو هللا لاق

 :'... امهيف لخد اموروذنلاو ناميألا رصتخم :ينزملارصتخم

 .وني م وأ ىون «نيمي ىهف هللات وأ ءهّللاب لاق ولو * هللا همحر يعفاشلا لاق

 .نيميب تسيل :ةماسقلا يف لاقو .نيمي هللات :ءالمإلا يف لاقو

 )١( َنوُفكنَع اهل ْرْشنَأ لأ ُليِئاَمَتلَأ هِذَه ام ءديْوَقَو هيل َلاَق ْذِإ ) :ىلاعت هللا لاق: :ةلماك ةيآلا «
 :ءايبنألا] 59[.

 ١١١ /ص ؛١/ج ءنآرقلا ماكحأ (؟)
 .مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ :هب دوصقملا ()

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (4)

 6 /ص «ينزملا رصتخم )2(

 اا 1١



 هَلَاَتَو ) :مالسلا هيلع '''ميهاربإ نيمي نك هللا ىكح دقو :هللا همحر ينزملا لاق 0

 .ةيآلا « َنيِريدُم أولت نأ َدْعَب رُكَمَعَصَأ رديكأل

 هيِف ٌتّشفَن ْذِإ ثرحلا ا ىف ٍناَمَحَحْؤِإ َنَمِيَلُسَو ٌدرْواَدَو ) : كو هللا لاق

 َنَمْيَلُس اَهَنْمهَفَف © نيِدهّش'" ورك اًئَكَوِرَوَقْلآُمَتَغ

 "9 ( اّمّلِعَو اَمكُح اَنََتاَء ًالكَو

 :'' (مكاحلا داهتجا #) باب :مألا

 ْذِإ َنيَميَلسَو َدْواَدَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 © تريِدهش ف نهِيكُل اًنُكَو ِم رولا متع ديف تست ذِإ ثرخأ ىف ٍناَمكح

 .ناتيآلا « اّمْلِعَو امُكُّح اَنيَتاَء ًالُكَو َنَمْيَلُس اَهَنْمهَقَف

 ؛ اوكله دق ماكحلا نأ تيارل ةيآلا هذه الول :نسحلا يبأ نب نسحلا لاق

 * هداهتجاب اذه ىلع ىنثأو .هباوصل اذه دمح هللا نكلو

 .ءالمإلا يف درو امك ءنيمي هللات :نأب هللا همحر يعفاشلا داهتجا معدي ينزملا نأكو 00

 .ةلماك انه 7/8 /ةيآلا تدرو (؟)

 َددواَد َمَم ائَرْخَسَو اَمْلِعَو اًمُكُح اَنْبتاَم ًالُكَو َنَمَيَلُس اَهَتْمَهَفَف ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (9)

 .[05 :ءايبنألا] (« تريلِجَف اًئُكَو ٌريَطلََو َنْحَبَسُي َلاَبِجْل

 ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظناو ,.177 /ص «؟ /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو .41 /ص ءال/ج ىمألا (4)

 /ص اليل ثرحلا يف تعر :يأ 674 :ءايبنألا] 6 ِمَرَقْلَآ مَع هيف ئَشِفَت ذِإ ) :ىنعم يف يعفاشلا

 .9١7/ص (8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 4

 .هداهتجال دواد ىلع ىنثأو .هباوصل ناميلس داهتجا هللا دمح يأ (5)

 /ا١٠



 ج2

 27 ( وكسب ْنِم ه مكدصخُمِل ْمُكَل س وُب وُيَل َةَعَبَص ُهَئََلَعَو ) : كو هللا لاق

 هنع لوزت نم ىلع ةنسلا مث باتكلا لد يذلا ةالصلا ضرف) باب :ةلاسرلا
 قفز .٠

 : ) ردعلاب

 ناعم ىلع ناصحإلا عقوت كارأ :لئاق لاق نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لوانت نم عنام نيصحتلا نود نوكي نأ :ناصحإلا عامج «معن :ليق ؟ةفلتخم
 «عنام ةباصإلاو جوزلا كلذكو «ةعنام ةيرح لا كلذكو «عنام مالسولاف .مرحلا

 ُهَتَمَلَعَو ) :هللا لاق ءنصحأ مم ام لكو «'”عنام تويبلا يف سبحلا كلذكو

 .ةيآلا « ْمُكسْأَب ْنِم د مكتِصَحُتِل ْمُكَل س وب َةَعْتَص

 0 مُهْلْتِمَو رُهَلَهَأ هنْيَتاَءَو ) : كك هللا لاق

 00 :ءابحالا

 لأسي ناكو ءًاعرو ءًاحلاص الجر ناك زيزعلا دبع نب رهاقلا دبع نأ يورو

 ؛هعرول هيلع لبقي هللا همحر يعفاشلاو ءعرولا يف لئاسم نع هللا همحر يعفاشلا

 رْشَأ َلَهَف مُكِيأَب ني مكتِصخُتِل ركل سوُبَل َةَعْنَص ُهَتْنْلَعَو ) لاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 1 ٠ :ءايبنألا] © َنوُركبَس

 رظناو 09*23 /ص «١2/ج «.نآرقلا ماكحأ رظناو 7*217/ص 7 /ناترقفلا ةلاسرلا (؟)
 .ءاسنلا ةروس نم ؟6 /ةيآلا ريسفت

 فذح يف ةغللا دعاوق ىلع حصألا وه اذهو ,شماه ا يف اهفذحو «نتملا يف ءايلاب يناعم تبثأ ()
 .رجلا نيونتب اهنع ضيوعتلاو ءايلا

 «مالسإلا :يلي امب تابآلا قايس بسح ناصحإلا ىنعم رصح هللا همحر يعفاشلا نأكو (:4)
 .ةلاسرلا نم /7”١7 /ص 27957 /ةرقفلا رظنا «فافعلا « سبح اب نيصحتلا .ةيرحلا «حاكتلا

 ."05١/ص ١. /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو

 هُم مُهلئوَو هله ُهَسيتاََو رص نم دب اَماَنَفَسَكَف : هُهَل انَبَجَتْساَف ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (6)

 ء[44 ءاببنألا] © َنيِدِبَعْلل ئَركْؤَو اًنِدنِع ْنْم َةَمْحَر

 .57/ص «١/ج «يلازغلل /نيدلا مولع ءايحإ ()

 امه . ١



 اذإف ةنحملا دعب الإ نيكمتلا نوكي الو «ءايبنألا ةجرد نيكمتلا :هّللا همحر يعفاشلا

 مالسلا هيلع ميهاربإ نحتما كبك هللا نأ ىرت الأ ءَنّْكُم ربص اذإو ربص نحتما

 مث مالسلا هيلع بوي نحتماو ههنُكم مث مالسلا هيلع ىسوم نحتماو ءهنكم مث

 لضفأ نيكمتلاو اكلم هاتآو هنكم هنكم ” مث مالسلا هيلع ناميلس نحتماو هنكم

 ١١[ :فسوي] ©« ضَرألا ىف َفُسوُيِل اَنَكَم م َكِلاَذََو ) :كبك هللا لاق «تاجردلا

 ُهَتْيَتاَدَو ) :ىلاعت هللا لاق ءنَكُم ةميظعلا ةنحا دعب مالسلا هيلع بويأو .ةيآلا

 هرحبت ىلع لدي هللا همحر يعفاشلا نم مالكلا اذهف هللا همحر يلازغلا لاق

 ءايبنألا نم ىلاعت هللا ىلإ نيرئاسلا تاماقم ىلع هعالطاو «نآرقلا رارسأ يف

 .ءايلوألاو

 اَبَع كيتلوأ سُْحْل اني مُهَلتَبَس ترين نإ ) : 36 هللا لاق
 [ 1١1 :ءايبتألا] ' 7 ( َنوُدَعَيَم لحم

 :"'' (صاخلا هلك هب داري رهاظلا ماع باتكلا نم لزن ام نايب) باب :ةلاسرلا

 6 َةَراَجِْاَو املأ اَهُدوُقَو ) :هؤانث لج هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نإ ) :ىلاعت هلوقل ءسانلا ضعب اهدوقو امنإ هنأ ىلع هللا باتك لدف «ةيآلا

 .ةيآلا « َنوُدَعَبُم انبَع كيلو قَسْحْل اي مُهَل َتَفَبَس تريزا

 .ةلماك انه ةيآلا تثدرو )١(

 .10 /ص .١/ج ؛نآرقلا ماكحأ رظناو .17 /ص 7١1 /ةرقفلا ةلاسرلا (؟)

 كلا١



 ضَرألا ىرأ ركل ٍدْعَب ْنِم ِروُبّرلَآ ىف اَْبََك َدَقَلَو ) : و هللا لاق ص 1 ءمص ير ص مل رم سم

 1.6 .ءايبتألا ”١ (« تروُخِطّصلآ َىِداَبِع اَهُترَي

 :'' نخؤت ال نمو ةيزجلا هنم نخؤت نميف فالخلا :مألا

 ليجنإلاو .- مالسلا هيلع - ىسوم باتك ةاروتلاف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ام .- مالسلا هيلع - ميهاربإ باتك فحصلاو .- مالسلا هيلع - ىسيع باتك

 ٍدَْعَب ْنِم روُبزلا ىف اَنَبَتَك َدَقْلَو ) :35 هللا لزنأ ىتح .برعلا نم ةماعلا هفرعت مل

 .ةيآلا « تروُحِلَّصلأ َىِداَبِع اهُتِرَيضْرَأْلا أ ِرْكّذل

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 امدنع /مقرب «(شماحلا) ه5 /ص .؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 155١ /ص «4 /ج ىألا (9)
 .67؟ /ص 6 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .دواد روبز ركذو كلذ ىلع قلع

 الا ١



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ُفكَمْلاءآَوَس سائل ُهَكلَعَج ىِذَلاِم اَرَحْلا دِجَْسَمْلآَو ) : 35 هللا لاق
 00 ( ٍداَبَلَآَو هيف

 نايبلاو ملعلاب هتبلغو يعفاشلا ةرظانم نسح # ءاج ام) باب :يمفاشلا بقانم
 :"' (هرظان نم لك

 (بوقعي نب نسحلا) لضفلا ابأ تعمس :لاق ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 يذمرتلا ليعامسإ ابأ تعمس :لوقي (حْوَر نب دمحم) دمحأ ابأ تعمس :لوقي

 نب دمحأو ءاهب يعفاشلاو .ةكمب انك :لوقي ميهاربإ نب قاحسإ تعمس :لوقي

 .هللا امهمحر لبنح

 ابأ اي .دمحأ يل لاقف ؛هسلاجأ ال تنكو .يعفاشلا سلاجي دمحأ ناكو :لاق

 نبا كرتأ ءانّنس نم بيرق هّنيم ؟هب عنصأ ام :تلقف .لجرلا اذه سِلاج رم بوقعي

 .توفي ال كاذو «توفي اذه نإ .كحيو دمحأ لاقف !؟خياشملا ءالؤهو َيِرْبقملاو «ةنيبع

 .هيف لهاسي يعفاشلا ناكو ,ةكم تويب ءارك يف انرظانتف هتسلاجف :لاق

 وهو هيلع درسأ بابلا يف انأ تذخأو ءاثيدح ركذف .هيف لهاسأ ال تنكو

 - تلقف هيلإ تفتلاف (ورم) لهأ نم لجر يعم ناكو .تغرف نأ املف ءتكاس

 ىلا ِماَرَحْلا ٍدِجْسَمْلَآَو هللا ٍليِبَس نع َنوُدِصَيَو اوُرْفك تريزا َّنإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(
 .[18 :جحلا] ( ريل باَذَع ْنِم ُهَِذنِم لطب دالي هيف دري نمو ااَبْلاَو هيف فكدعلا َءآَوَس ٍساَنلِل ُهنكلَعَج هد. مج .4 1 5-2 0 ل 357 ل يس اا ب 000

 يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ رظناو 11١7-2115 /ص «١/ج ؛يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (؟)

 .(شماهلاو نتملا) 175-181 /ص

 م/اض١ ١



 ءيشب :يحاص تنطار ينأ ملعف ''' (تسين الامك ال كدرم) :- ةيسرافلاب

 .خشج ةرظانملل تلقف ؟رظانت :لاقف هيف هّننَجِه

 رايدلا بسن «ةيآلا 4١[ :جحلا] ( مِهرّيِد نم أوُجرْخَأ َنيِذْلا ) :كك هللا لاق

 ؟اهيكلام ريغ ىلإ وأ ءاهيكلام ىلإ

 لخد نمو «نمآ وهف هباب قلغأ نم» :ةكم حتف موي ف ىبنلا لاقو :لاق

 ؟اهبابرأ ريغ ىلإ مأ اهبابرأ ىلإ رايدلا بسنف « نمآ وهف نايفس يبأ راد

 ؟كلام ريغ '"”كلام نم (نجسلا راد) :هذ باطخلا نب رمع ىرتشاو :لاق

 .كلام نم تلق :لاق

 .تْمُق تمحفأ دق ينأ تفرع املف :لاق

 تلق ول :يعفاشلا هل لاقف :ةياكحلا هذه يف ليعامسإ يبأ ريغ لاقو :لاق

 .لّسليِمأ نأ تجتحا كلوق

 متأ (ةفرعملا) باتك يف امهترظانم ةياكح انركذ دقو :هللا همحر يقهيبلا لاق

 انل كرت لهو » : ينلا لوقب يعفاشلا جاجتحا :ةدايزلا نم اهيفو ءاذه نم

 .نيعباتلا لوقب هايإ قاحسإ ةضراعم مث ,ثيدحلا « ؟راد نم ليقع

 هل لاقف :يلظنحلا ميهاربإ نب قاحسإ :ليق ؟اذه نم :هّللا همحر يعفاشلا لاقف

 .نومعزي اذكه :قاحسإ لاق ؟مههيقف كنأ ناسارخ لهأ معزي يذلا تنأ :يعفاشلا

 تنكف ءكعضوم يف كريغ نوكي نأ ينجوحأ ام :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .هينذأ كرعب رمآ

 اهلهأ ىلإ بسني ورمب ةيرق :(نال امك) وأ (نال ام) و ءريقحلاو ريغصلا لجرلا وه :درم )١(
 هنأ :دوصقملاو «' /مقر (شماهملا) 18١ /ص ؛يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ رظنا .ةلفغلا

 يعفاشلا بادآ رظنا .لاؤسلا ةغيص ميقتست ىتح «كلام ريغ نم وأ :اهلعلو تدرو اذكه قفز

 .5١7/ص «يزارلل / هبقانمو

 1ا/



 «ميهاربإو «سوواطو فاطع :لوقت تنأو 5 هللا لوسر لاق :لوقأ انأ

 !؟ةجح هي هللا لوسر عم دحأل لهو ؛كلذ نوري ال ءالؤه نسحلاو

 .ةيآلا « ٍداَبْلَاَو هيف ٌفكَعْلا َءاَوَس ) :أرقا :قاحسإ هل لاق :ةدايزلا نم اهيفو

 ُهَكلَعَج ىلا م اَرَحْلا ٍدِجْسَمْلآَو ) :ةيآلا لوأ أرقا :هللا همحر يعفاشلا لاقف

 .ةصاخ دجسملا يف اذه ( ٍداَبْلََو ِهيِف فكدَعلا ٌءآَوَس سائل

 دارأو «يعفاشلا هب جتحي (شيإ) تقولا كلذ يف (قاحسإ) مهفي مل :لاق هنأ

 نأ .# ينلا باوج ناك - سانلل ةحابم تناك ول رودلا نأ :هللا همحر يعفاشلا

 ىلإ راشأ لب ءانل حابم كلذ نإف ءانلزن ناك راد يف انكردأ عضوم يأ :لوقي

 ملف ءملسي نأ لبق .# بلاط يبأ نب ليقع اهعاب «مهئابآل تناك ىتلا مهرود

 .ًانكسم ليقع انل كرتي مل :لاقو ءادحأ هب ذخاؤي ملو ءاهنم ءيشب بلاطب

 ." هريغ نع هعنم هل .كلام وهف ًائيش اهيف كلم نم لك نأ ىلع كلذ لدف

 20 --ِ 7 وتر نس جم م ك

 ِرِماَض لك َنَعَو ًالاَجِر كلوُثأَي 3 اب سانلآ ىف نّذَأَو ) : كك هللا لاق

 0١ :جحلا] (ٍقِمَع جف لك نِم - يَأَي

 :"' (جحلا هيلع بجو نم ىلع جحلا ضرف) باب ؛(جحلا) باتك :مألا

 :لاق نيتئامو عبس ةنس رصمب يدارملا ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 هللاو- هبتناف ءانه أعم اهريسفت ركذ دقو ءجحلا ةروس نم 4٠ /ةبآلاب اهريسفت قلعتم ةيآلا هذه )١(
 .- كاعري

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (؟)

 .779 /ص ءا" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 3٠١59 /ص «7؟/ج «مألا ()

 لم١١



 يف ةصاخ جحلا ضرف تابثإ لصأ :لاق هللا همحر يعفاشلا سيردإ نب دمحم انريخأ
 باتك نم عضوم ريغ يف جحلا َكْبَو هللا ركذ دقو كي هللا لوسر ةنس مث «ىلاعت هللا باتك

 :2"* (ةرمع الو جح ةدارإ ريغل ةكم لوخد) باب :(اضيأ) مألا
 ساّئلآ ىف نْدَأَو ) :هليلخ ميهاربإل كك هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ( ٍقِمَع جف ٍلُك نم َتَوِقيأَيِراَص لك ََعَو ًالاَجِر كلوُنأَي جَكَِ

 نأ :ركذي ملعلا لهأ نم ىضرأ نم ضعب تعمسف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءلاجرلا بالصأ يف نم ىتح هل باجتساف (هللا يعاد اوبيجأ هللا دابع) :ةحيص

 نم هافاوو .هتوعد باجأ نم وهف هتوعد لعب تيبلا جح نمف ىاسنلا ماحرأو

 .(كيبل ءانبر يعاد كيبل) :نولوقي هافاو

 أوُمِعَطَأَو ايم أوُكَف ) :هلوق ىلإ (سموُلعُم م اّيَأ ف ) : 38 هللا لاق
 (” (ٌريقفلا َسياَبْل

 :"' (بيعلا ذ# فالتخالا) باب :مألا
 نم اهانعم يف ناك امو .تيقاوملا ةفورعم ةلهألاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ..:ةيآلا (ٍوسَموُلْعمِماّيَأ ف ) :لوقي ىلاعتو هناحبس هنإف «تامولعملا مايألا

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 217١ /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 214 17/ص ء؟ /ج «مألا )١(
 0١" / ص ,؟ /ج «بلطملا

 اَم ْلَع وسَموُلعَم ماَيَأ ىب هلأ َمسآ اوُرُكْدَيَو َمُهَل َعِهَتَم اوُدَهْمَمَل ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 .[؟ :جحلا] © َريِقَفْلا َسِيآَبْل أوُمِعْطَأَو اَبِم اوُنُكَف مدعتألا ِةَمِمِهَب ْنِم مُهَقْرَر

 .د /قيقحت مألا رظناو «ةرقبلا ةروس نم 184 /ةيآلا ريسفت رظناو 23٠١7 /ص ءال/ج «مآلا (9)
 .؟١71 /ص «4 /ج «بلطملا دبع



 : يناثلا اياحضلا :(اضيأ) مألا

 عيب هركأو ءاهمحلو ءاهدلج ؛ةيحضلا عيمج يف زئاج هلك اذهف .هراخداو .هماعطإو

 .عيب هب ةلدابملاو .هئنم ءيش

 ال تنأو «عابت نأ تهرك نيأ نمو :لئاق لاق نإف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ىتلا ندبلا يف "' مكح هللا ناكف ًاكسن ناك امل :هل ليق ؟رخدتو لكؤت نأ هركت

 يف كي هللا لوسر نذأو «ةيآلا « اوُمِعَطَأَو ابنِ اوُنُكَف ) :َكك لاقف .كس يه

 لصأ ناكف «هيف ًانوذأم كلف هلوسرو هيف هللا نذأ ام ناك ؛ماعطإلاو اياحضلا لكأ

 وأ هيف هللا نذأ ام الإ .ءيش هيف هكلام ىلإ دوعي ال نأ ًالوقعم َكَنَك هلل جرخأ ام

 .28 هلوسر

 :"' (اياحضلا موحل) باب :ينزملارصتخم

 :لاق عيبرلا انثدح

 نب رباج نع «ريبزلا يبأ نع .كلام انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ
 مث «« ثالث دعب اياحضلا موحل لكأ نع ىهن» :ك هللا لوسر نأ ه# هللا دبع

 ٠ .ثيدحلا "”« اورخداو اودوزتو اولك» :كلذ دعب لاق

 :لاق عيبرلا انثدح

 .085و 086 /ص .”” /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «31؟ 4 /ص ء؟ /جءمألا )١(

 .- ملعأ هللاو - ندبلا يف هللا مكح ناكف :نوكت نأ قايسلل طبضألا لعلو :مألا يف تدرو اذكه (؟)

 ماكحأ رظناو .١101و١16 /ص «ثيدحلا فالتخا باتك رظناو 2077 /ص «ينزملا رصتخم (9)

 .45/ص ١ /ج «نآرقلا

 رظنا ءقرط ةدع نم ملسمو يراخبلا دنع دهاوش هلو «يئاسنلاو ملسم هاور حيحص ثيدحلا (؛)

 .4177 /مقرب "194 /ص .١/ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش

 م١



 ركب يبأ نب هللا دبع نع كلام انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 موحل لكأ نع 5 هللا لوسر ىهن» :لاق هنأ هللا دبع نب دقاو نب هللا دبع نع

 ةَرْمَعل كلذ تركذف :ركب يبأ نب هللا دبع لاق .ثيدحلا « ثالث دعب اياحضلا

 لهأ نم سان فد :لوقت اهنع هللا يضر ةشئاع ءتعمس .قدص :تلاقف

 » :5# هللا لوسر لاقف .ك# هللا لوسر نامز يف ىحضألا ةرضح ةيدابلا

 انلق كلذ دعب ناك املف :تلاق .ثيدحلا « يقب امب اوقدصتو ثالثل اورخدا

 ,كدولا اهنم نولعجي مهاياحض نم نوعفتني سانلا ناك دقل :# هللا لوسرل

 اولاق ءلاق امك وأ ؟« كاذ امو» :6# هللا لوسر لاقف .«ةيقسألا اهنم نوذختيو

 » :ك# هللا لوسر لاقف .ثالث دعب اياحضلا موحل لكأ نع تيهن هللا لوسر اي

 اوقدصتو اولكف ءىحضألا ةرضح تفد ىتلا ةفادلا لجأ نم مكتيهن امنإ

 .ثيدحلا ''”« اورخداو

 نع 6# هللا لوسر ىهن امنإ نوكي نأ هبشيف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع ال «رايتخالا ىنعم ىلع ةفاّدلا تناك اذإ ثالث دعب اياحضلا موحل كاسمإ
 هلل »ساس

 اًيوُنَج َتَبَجَو اًذِإِف ) :َ هللا لوقل رايتخالا هبشي :تلق امنإو ءضرفلا ىنعم

 اهب عوطتي ىتلا ندبلا يف ةيآلا هذهو «ةيآلا [*5 :جحلا] « ْأوُمِعَطَأَو ايم أوُلُكَف

 نم ه# ينلا لكأ امنإو ءاهب اوعوطتي نأ لبق مهيلع تبجو يتلا ال ءاهباحصأ

 هنم لكأي نأ هبحاصل سيلف هلك يدهلا نم بجو ام امأف ءًاعوطت ناك هنأ هيده

 نإ كلذكو ءائيش هترافك نم الو هتاكز نم لكأي نأ هل نوكي ال امك ءًائيش

 هيلع بجو ام جرخي ملف .هضعب لكاف أئيش هلام نم جرخي نأ هيلع بجو
 .هلامكب

 يعفاشلا دنئسم قيقحتي يعلا ءافش رظنا «ىئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور حيحص ثيدحلا )١(

 .1417/ /مقرب لال وال59 //ص ا /ج

 م١



 ابْبِم أوُنكَف ) :هللا لوقل ءريقفلا سئابلا معطي نأ ''” ةلفان ىدهأ نمل بحأو

 ." ةيآلا (ريققلا َسِيآَبْلا أوُمِعْطَأَو

 :"' (ثيداحألا ف للعلا) باب :ةلاسرلا

 اياحضلا موحل كاسمإ نع يهنلا نوكي نأ لمتحيو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 قدصتيو .ءاش ام هتيحض نم ناسنإلا كسمُيف .لاح لك يف ًاخوسنم ثالث دعب
 :الئاق ةلاسرلا باتك ققحم قلع دقو - مألا يف ًاقباس درو ام ركذ مث - ءاش امب

 .خسنلا ىلإ بهذي ةرمف «ىرت امك اذه يف هلوق يق يعفاشلا ددرت اذكهو

 اذإف ىنعمل يهنلا نأ ىلإ بهذي ةرمو ءضرف ال رايتخا يهنلا نأ ىلإ بهذي ةرمو

 .يهنلا تبث َدِحُو

 نع يهنلا نأ :- ركاش دمحم دمحأ :ةمالعلل - يدنع احجار هارأ يذلاو

 اميف «مكاحلاو مامإلا فرصت ليبس ىلع كي ىنلا نم ناك امنإ ثالث دعب راخدإلا

 عسي ال «ةعاطلا بجاو هرمأ نوكيو ءاذه لثم يق ىهنيو رمأي نأ مكاحلل نأ

 .هتفلاخ ًادحأ

 :مهأس اذه يف ةقشملا نم مهبان امع هوربخأ نيح © ىنلا نأ كلذ ةيآو

 يهنلا اذه ناك ولف هببسو هتلع نع مهل نابأ «هيهن نع هوربخأ املف ؟كاذ امو

 هنإف يهنلا يف ةلعلا نع مهل نابأ دقو اّمأ .خسن مث ناك هنأ مهل ركذل ماع ًاعيرشت

 هتعاط نأو ءمامإلا اهاري ينلا ةحلصملا عم رودي اذه لثم نأ ؛مهميلعت ىلإ دصق

 ...ريقفلا سئابلا معطي نأ ةلفان ىدهأ نم بجاو «87/ص ١« /ج «نآرقلا ماكحأ يف درو )ع0(

 .اهسفن ةروسلا نم 75 /ةيآلا ريسفت يف كلذ ةلمكت رظناو (؟)

 .9-717؟١4/ص «(شماهلاو نتملا) 51/7" /ةرقفلا ةلاسرلا 68

 م١٠١4



 وه امنإو «رايتخالا ىلع ال ضرفلا ىلع هيف رمألا نأ ملعن اذه نمو «ةبجاو هيف

 ...ةحلصملا نم مامإلا هاري ام هب زواجتي ال .صاخ ىنعمب وأ تقوب ددحم ضرف

 «رظن ٍدلْعُبو ءلمأت ىلإ جاتحي «عيدب قيقد ىنعم اذهو :ًالئاق همالك متتخيو

 .هللا ىده نم ىلع الإ ءريسع

 9 رورو
 0 3 3 9 4و 4 22 9 1 4 5-0 0

 ِتيَبَلأب أوفوطَيلَو مهَرودُت أوفويلَو مهثفت أوضقَيل مث ) : كو هللا لاق

 و :جحلا 1 '') ( قيِتَعْلأ

 0 (ةفرع دعب فاوطلا) باب :مألا

 اوُوُيَلَو مُهَتَفَت اوُضَقَيَل ُك ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :ةيآلا تلمتحاف .ةيآلا « ٍقيِتَعْلا ِتيَبْلاب اوُهوُطَيْلَو َمهَروُدُت

 .ثفتلا ءاضق دعب فاوطلا ركذ هنأل ؛عادولا فاوط ىلع نوكت نأ "' - ١

 .ثفتلا ءاضق كلذو «بيطتلاو بايثلا سبلو رعشلا

 «جاحلا ىلع بجاو (ىنم) دعب فاوطلا نأل .اهب اهيينعم هبشأ كلذو
 .عادولا فاوط اذكه سيلو «- ملعأ هّللاو - هباجيإ ىلع ليلدلاك ليزنتلاو

 كلذ لد (ىنم) دعب فاوطلا يف تلزن تناك نإ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .بيطلا ةحابإ ىلع

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )1١(

 .4017 /ص ا“ /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2179 /ص 7 /ج «مألا (؟)

 مله .١



 :"” (رود الو طوش لاقي ال) باب :(اضيأ) مألا
 لوقي نأ هركي ناك هنأ للا همحر دهاجم نع .جيرج نبا نع .ديعس انربخأ

 .نيفاوط «فاوط «لوقي نكلو «فاوطلل رود ءطوش

 :لاق كك هللا نآل ؛دهاجم هرك ام كلذ نم هركأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ًافاوط هعاّمِج ىمس ىلاعت هللا نأل ؛ًافاوط ىمسف «ةيآلا « ٍقيِتَعْلا تيبلأب أوُقَوُطَيَلَو )

00 
 (فاوطلا عضوم # ءاج ام) باب : (اضيا) مألا

 ءاروو ءرجِجلا ءارو نم تيبلاب فاوطلا لامكإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :يأ - رجلا نطب نم هقيرط لعجو «تيبلاب فئاط فاط نإف «ةبعكلا "” ناورذاش

 داعأ ةبعكلا ناورذاش ىلع فاط ول كلذكو .فاوطلا داعأ - ليعامسإ رجح

 .ةيآلا « ٍقِيِتَعْلَا ِتيَبْلاِب أوف ٌوُطَيْلَو ) :لوقي كبك هللا نإف :لئاق لاق نإف «فاوطلا

 .فاوطلل عضوم هلك دجسملاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :(9 كسانملا باتك نمو :ينزملا رصتخم

 اميف سوواط نع .ماشه انثدح «ةنييع نبا انربخأ :هّللا هقحر يعفاشلا لاق

 هللا لاقو تيبلا نم رجلا :لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع :لاق هنأ بسحأ
 و روف

 .رججلا ءارو نم هي هللا لوسر فاط دقو «ةيآلا « ٍقيِتعْلآِت يباب اوُهَوَطَيْلَو ) :لك

 .118/ص « ” /ج «بلطملا دبع 3 /قيقحت مألا رظناو 211/١ /ص 3” /ج ألا )غ0

 .401و 46١ /ص ا /ج «بلطملا دبع .د /ق يحن مألا رظناو 177 /ص ء”؟/جءمألا (؟)

 ًاجراخ - ناردجلا ساسأ :يأ - ساسألا ضرع نم ًاجراخ كرت يذلا ردقلا :ناورذاشلا (9)

 ميعدت وهو 17١21/ص «يمويفلل /حابصملا رظنا «تيبلل رازألاك هنأل ؛ًاريزات) ىمسيو

 .اهب طيح ًايلاح لئام لكشب ءاهلفسأ نم ةبعكلا ناردج ساسأل
 .77١؟ /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 287 /ص دنسملا - ينزملا رصتخم (:)

 كمء١



 2” ( ٍبوُلَقْلا ىَوَقَت نِم اًهَنِإَف هلل هَّلَاَريِتَعَس َمِظَعُي نَمَو َكِلَذ ) : كو هللا لاق

 [89 :جحلا]

 :'” (اياحضلا ف ددعلا نم ةندبلا هنع يزجت ام) باب :مألا

 هللا ىلإ هب برقتُي مد وه امنإ اياحضلا تناك اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َكِلَذ ) :َكك هللا لوق نأ :نيرسفملا ضعب معز دقو «يلإ ُبحأ ءامدلا ريخف «ىلاعت

 يدهلا نامستسا «ةيآلا ©« ِبوُلَقْلا ىوقت نِم اَهْنِإَف هلأ َرِيِتَعَس َمِظَعُي نَمَو

 ًانمث اهالغأ » :لاق ؟لضفأ باقرلا يأ :ك هللا لوسر لثسو .هناسحتساو

 .ثيدحلا« اهلهأ دنع اهّسفنأو

 ىلإ هب ْبُرُقُت ام لك نأ ملعي نأ ىلإ رطضم لقعلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 «ىلاعتو كرابت هللا ىلإ هب برقتملا ىلع هُّيزر تمظع املك ءًأسيفن ناك اذإ َكَك هللا
 .هرجأل مظعأ ناك

 "7 ( قيتَعْلا تبل ىلإ آه * ) . كَبَع هللا لاق

 0 اودملاب راصحإلا) باب :مألا

 -رواحملا - لاق نإف لحلا يف رحن ف هللا لوسر نأل ؛هرحن عضوملا اذه يف -

 .ةلماك انه ةيآلا ثدرو )١(

 رصتخم رظناو «(يناثلا اياحضلا) 714و777/ص ءرظناو 71؟7و7؟7/ص ء.7/ج ءمألا )١(

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو قلفكاورملكا /ص 20 /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو 5784 /ص ينزملا

 0م /ص .” /ج «بلطملا

 ذر :جحلا] « قيل تبا ىلإ آَهلحع ُت ىَنَسُم لَجأ لإ ٌعِفَتَم افرك ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 .40 ١1و 5٠١ /ص ا" /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .155 /ص .؟/ج مألا (:4)

 ملال ١



 «* رص بت سر

 نإف .اهلحم وهف «ةيآلا « قيِتعْلأ تيبْلآ لإ آَهلع مك ) :ندبلا يف كو هللا لاق دقف

 ناك حابر يبأ نب ءاطع .معن :ليق ؟رصحملا يده يف دحأ كفلاخ لهف :لاق

 ...مرحلا يف رحن## ىبنلا نأ معزي

 نبي قَح ) :لوقي كك هللا نإف :لئاق لاق نإف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا «قيتعلا تيبلا دنع اهرحني نأ ىلع :تلق «ةيآلا [195 :ةرقبلا] © لع ُىَدَه

 «تفصو امك ءرصحأ ثيح هرحن رصحأ اذإ نوكي نأ هبشي انهاه .هّلحمب ملعأ

 .عساو يبرع مالك وهو .- رحنملاو - مرحلا راصحإلا ريغ يف هلحمو

 :"' (جحلا ف اهيف ءازج ال يتلا باودلا لتق ) باب :(ًاضيأ) مألا
 هللا يضر رمع نبا نع «عفان نع .كلام انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 كسنلا رخآ نإف تيبلاب فوطي ىتح جاحلا نم دحأ نردصي ال :لاق امهنع

 هللا لوقل - ملعأ هللاو- ىرن اميف كلذو :هللا همحر كلام لاق «تيبلاب فاوطلا

 ىلإ اهؤاضقناو رئاعشلا لحمف «ةيآلا « ٍقيَِعْلا ِتيَبْلأ ىلإ اهلج )ر :هءانث لج

 .قيتعلا تيبلا

 :'' (يدهلا) باب :ينزملارصتخم

 هللا لوقل اهلحم وهو «مرحلا نود رحني نأ هل سيلو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ثيح رحنيف ءرصحي نأ الإ «ةيآلا « ٍقِيِتْعْلا ٍتيِبْلآ لإ اهلحت
 .ةيبيدحلا يف # ينلا لعف امك ءرصحأ

 نع ةدايزب هيف درو دقو 2418 /ص ءدنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 2778 /ص ءال /ج ءمألا )١(

 ...:لاق هنع هللا يضر رمع

 7/7 /ص «ينزملا رصتخم قفز

١١84 



 ريسفتب هللا همحر يعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 :''' (هلوزن ببسو ؛هيناعمو نآرقلا

 » ور مس 2

 ,ةيآلا « ٍقِيِتَعْلا تيبلآ ىلإ اهل ) :َكبك هلوق يف هللا همحر يعفاشلا انثدح

 ضرألا نأ ىلإ اوبهذ مهنأك ؛ مرحلا اهلحم نأ :ريسفتلاب ملعلا لهأ معزف :لاق

 عضوم ىلإ © ِتَبْلآ ىلإ ) :هللا لوق نأو .مرحلا يف تيبلا عضومف .ٌمَرَحو ْلِح

 ؛ دجسملا نم هعضوم ىلإ الو .هسفن تيبلا ىلإ ال .نادلبلا نم نيبت يذلا تيبلا
 نم قيتعلا تيبلا يرضاح دارأ امنإ هنأ هللا نع اولقعو .كانه حلصي ال مدلا نأل

 نم- مرحلا يرضاح :يأ - هرضاح هلكأيف مرحلا يف حبذي نأ عمجأ نإف ؛يدملا

 .هيلع يذلاب ءاج دقف «ريغتم ريغ ةجاحلا لهأ

 '' (ريَخ ايف ركل َِّللآٍر يتعش نم كَل اًهنئلَعج َترَدَبْلَاَو ) : 38 هللا لاق )١( يب قر م لس نت هم 2 مس شي د هاعم هودصر سلا

 :"' بتاكملا :مألا

 ءاهب ةبطاخملاب اهنم ديرأ ام فرعُي ةملك ريخلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ,ةيآلا « ٌريَح ايف كَل ِهَلأ ريتعَس نّم ركل اَهَتلَعَج ترَدْبْلآَو ) :كك هللا لاقو

 .ًالام نْدّبلا يف مهل نأ ال ءرجألاب ةعفنملا :ريخلا نأ انلقعف

 هلأ َمْسأ اوُركْذاف ُرْيَح ايف ْرَل ِهَللاِر تعش ني ركل اَهَئلَعَج َترَدُبْلاَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 مُكلعل مُكَل اهئرْخَس كلذك "تهمل عناق اوُمهطأو اهني اوكف اجيوُنج ْتَبْجَو اد "كْوَص الع
 .[1 :جحلا] ( َنوُرْكْطَت

 دبع .د /قيقحن مألا رظناو 20158/ص 3و /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ةرفز /ص ى/ج ألا 2

 .7 51" /ص (4/ج «بلطملا

١٠١65 



 ,"” (باتكلا لهأ حئابذ) باب :(اضيأ) مألا
 اًذِإَف ) :لاقف «ةقلطم نْدُبلا موحل كبك هللا لحأ دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ال نأ :ىلإ بهذي نيملسملا ضعب اندجوو «ةيآلا © ابِم أوُلُكَف اًيوُنُج َتَبَجَو
 هذه تلمتحا املف «ةيدف الو ءديص ءازج الو ءرذن ىه ىلا ةئدّبلا نم لكؤي

 نأ لوقعمو «ةلمتحم اهنكلو «نآرقلل فالخ اهنأل ؛ةلمجلا انكرتو هيلإ انبهذ «ةيآلا
 نأ هل انلعج اذإ انأل ؛ًائيش هنم ذخأي نأ هل نكي مل هلام يف ءيش هيلع بجو نم

 اذكهف ,ىطعأ يذلا ضعبلا هيلع انلعج امنإ «لكلا هيلع لعجن ملف ًائيش هنم ذخأي
 .انلق ام هيبش ىلع ةلالدلاب باتكلا لهأ حئابذ

 :"'' حاكنلارمأ  ءاج ام :(اضيأ) مألا

 لمتحي سانلا مالكو «ةنسلاو «باتكلا يف رمألاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ام لالحإ هرمأ ناكف ءهحابأ مث ائيش مرح كك هللا نوكي نأ :اهدحأ :يناعم

 ًامتح سيل «ةيآلا © أوُمِعَطأَو ابنِ ْأوُنُكَف ”!ايوُتُج ْتَبَجَو اَذِإَف ) :هلوق اهنم ؛مرح
 يف ريثك اذهل هابشأو ءمتح ال ةلالد يه امنإف ءاهرحن اذإ هِتئَدَب نم لكأي ال نأ

 .-مه هيبن ةنس كبك هللا باتك

 : 1 بقانملا باتك  دازو

 ةفرعمو .«باتكلا ةوالت دنع ملعلا لهأ ىلعو هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف مدحم سيل يذلا داشرإلاو حابملاو متحلا نيب اوقرفيل ؛لئالدلا بلط «ةنسلا

 .ًاعم يهنلاو رمآلا

 دبع .د / قيقحت مألا رظناو 46 /ص و /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ةفرشإ /ص 3 /ج ءمألا )غ١(

 .504و50”/ص 3” /ج .بلطملا

 مأآلا رظناو ١2781/ص «١2/ج «يقهيبلل / يعفاشلا بقانم رظناو 2157 /ص .ه /ج ءمألا (6)
 .758/ص 25/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت

 541 /ص يعفاشلا ظافلا :بيرغ يف رهازلا رظنا ءاهنم اولكف اهؤاضعا تادهو ترحن :يأ ()
 .87"7 /ص ١. /ج «يقهيبلل / يعفاشلا بقانم )2

1١.9 ' 



 00 (يدهلا) باب :ينزملا رصتخم

 :زعو لج هللا لوقل ءاهنم لكأ ًاعوطت اهنم ناك امو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .معطأو هيده محل نماك# ىبنلا لكأو .ةيآلا « اَبِم أوُنُكَف ايوُنْج َْتَبَجَو اًذِإَف )

 لدب الو «نيكاسملا نيبو اهنيب ىّلخو اهرحن اهنم بِطُع امو ءًاعوطت هيده ناكو

 نإف ءًائيش اهنم لكأي الف .هريغ وأ ديصلا ءازج نم ًابجاو ناك امو ءاهيف هيلع

 .هناكم هيلعف اهنم بِطُع امو .مرحلا نيكاسمل لكأ ام ردقب هيلعف لكأ

 :"” (اياحضلا موحل) باب :(اضيأ) يتزملا رصتخم

 :عناقلا ةيآلا « ٌرَتعُمْلآو َمِناَقْلَآ أوُمِعَطَأَو ) :هلوقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .تقو الب راملاو «رئازلا :رتعملاو .لئاسلا وه

 نأ ءرثكأ ام يلإ بحاف «نيمعطملا وهف رثكأ وأ ًادحاو ءالؤه نم معطأ اذإف

 اذه نم اياحضلاو ءءاش ثيح هب طبهيو ًاثلث رخديو ثلث يدهيو ثلث معطي

 .- ملعأ هللاو - ليبسلا

 يده نم معطي نأ ٌلجر كرت نإف «ةفادلا يف كلم ينلا رمأل ؛ثالث نم رثكأ هيده

 اذإ مِعْطُي نأ هيلعو «ةيحضلل دوعي نأ هيلع سيلو ىاسأ دقف ةيحضأ وأ عوطت

 ريغ يف ناك نإو «عنم امم ًاضوع نوكيل ؛ ًائيش ريقف سئاب وأ ءرتعم وأ عناق هءاج

 ./4 /ص «ينزملا رصتخم قف

 ةرقفلا ةلاسرلا رظناو ١15١. /ص ثيدحلا فالتخا باتك رظناو 077 /ص «ينزملا رصتخم قف

 ةروس نم 74 /ةيآلا ريسفت يف ةلاسرلا ققحم نع انلقن ام رظناو «(شماهلا) 741 /ص "1

 باتك نع لقن دقو .8ا/و8" /ص 5 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ءانه امب ةقلعتم يهف جحلا

 .امهنم ةيطعلل ضرعتي يذلا :ليق دقو «رئازلا :رتعملاو ,ريقفلا :عناقلا :ًافيرعت يطيوبلا

 حل ١



 70 5 20 كفلعوس .5 0س .جاا 2*4 41ل
 ْمِهِرْصَت ىلع هلآ َنإَوأوُمِلُط مهْنأِب َوُلَسَفُيَنيَلِل َنْذَأ ) : 36 هللا لاق

 (0) ي# كه هَ - م +1 6 008 03 و --ِ
 ' (قَحِرَيَغِب مِهِريِد نم أوُجرْخأ َنيِذلا ©” ٌريِدقْل

 :"”لاتقلاب نذإلا ادتبم :مألا
 نذؤي نأ لبق «(ةرجهلاب) نيداهجلا دحأب مهل نذأف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا لاق «لاتقب نيكرشملا اوتدتبي نأب مهل نذأ مث «لاتقب اكرشم اوئدتبي نأب مهل
 2 >1 ماركس دهم« را الس عش نس ثلا .

 َنيرذلا © ٌريِدَقَل مِهِرَصَت ىلع هَل َنِإَو أوُمِلظ ْمُهنَأب نوُلَسَقُي نذل َنِذَأ ) :ىلاعت
 0 ا ا
 .ناتيآلا 6« ْقَحِرْيَعِب مِهرَيِد نم أوُجرْخأ

 و اوم ملا ضصءوب ءار 0 صا سهل

 ترينلا نإ َهَهَل اوُعِمَتْساَف لكم بِرض سائل اًهّيَأتَي ) : كو هللا لاق
 ( 6 دْمَل اوُعَمَمَجَآوَلَو اباَبْد أولت نأ هللا نوُد نم تروُعَدَت 1 سم همم 2 , . راح - 25 هَ

 0 (اهلك رابخألا تدر يتلا ةفئاطلا لوق ةياكح) باي :مألا

 أوُعِمَتْسَأَف لَكُم بِرض ننماَتلآ اَهّيأتَي ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :ةيآلا 6 دل أوُعَمَتِجَأ وّلَو اَباَبْذ أوقلخ نأ ِهّللا نوُد نم تروُعَدَت تريزأا .رإ َمُهل ّ ل ل ا 0 هس وع هد اس 90 جي و

 .ةلماك 79 /ةيآلا انه تدرو )١(

 كولو هلل انَر اوُلوُقَي نأ الإ قَح ريم مِهريد نِم أوُجرْخَأ َنيِذلا ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)
 ميك للا مس اه ُرَكْذُي ُدجَسَمَو ُتوَلَصو عبو ُعيَوَص ْتمْوْش ضب مهضْخَب سانلآ لآ ُْفَ 4 4 هم

 14١[. :جحلا] ( ٌزيِزَع ٌفىِوَقَل هلأ ءرإ ةةُرُصنَي نَم ُهَللأ سر َرُصَعَيَلَ

 /يعفاشلا بقانم رظناو 237 /ص :؟ /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو 015١ /ص ؛4 /ج ألا (5)
 /ةيآلا ريسفت ةقلعتم يهف جحلا ةروس نع ١0 /ةيآلا ريسفت رظناو 25١17 /ص ١/ج يقهيبلل

 256 /ص «0 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 4٠«

 نأ هلأ ٍنوُك نم تروُعْدَن تريل ء.رإ دم اوُعِمَعْسَف كَم برص ماكل اهني ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (4)

 .[/ :جحلا] ( ُبوُلْطَمْلاَوبِلاَطلاَف عض هَ ُهوُدََتسي ال ابَع بال عسي نو هَ أوُعَمَتْجَأوَلو اباَبْذ أوقلتت

 ةرقفلا ةلاسرلا رظناو 1١« /مقرب «١5و19 /ص «ملعلا عامج رظناو 0110 /ص ءال /ج ءمألا (0)

 مألا رظناو ظافلألا تفلتخا نإو ىنعملا سفنب تدرو دقف . /ص 3507و ١٠؟/ص

 ١١. /ص «9 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت

 دل ١



 هنود نم نوعدي اونوكي مل كي هللا لوسر نامز يف سانلا لك نأ ملعلا طاحأ دقو
 .اذكه ناك نم ديرأ امنإف ءًاماع مالكلا ٍجَرْخَّمو .نمؤملا مهيف نأل ؛ًائيش

 7 ( أوُدِجَسآَو أوُعحَرَأ ) : كه هللا لاق

 :"' (هريغو عوكرلل ريبكتلا) باب :مألا
 هلوقو «حاتتفالا ةريبكت ىوس «ريبكتلا كرت ولو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .دوجسلاو عوكرلا يف ركذلا كرت نم كلذكو «هتالص دِعُي مل .هدمح نمل هللا عمس

 أوعحْرآأ ) :َكك هللا لاق ,ةنسلا مث .باتكلا ةلالدب تفصو ام تلق امنإو

 «ضرفلا اناكف ءامهريغ المع دوجسلاو عوكرلا يف ركذي ملو «ةيآلا « أوُدَِجَْسَآَو
 ركذلاو «هيلع ضرفلاب ءاج دقف دوجس وأ عوكر مسا هيلع عقي امب ءاج نمف
 مث- ...هجولا لسغ عم قاشنتسالاو ةضمضملا يف انلق اذكهو «رايتخا ةنس امهيف
 ركذي ملو ةالصلا هل 8 ىبنلا ميلعت ةيفيكو ةالصلا نسحي ال يذلا ثيدح ركذ

 .- دوجسلاو عوكرلاب حيبستلا بوجو هيف

 :"' (ناميإلا اذ - يعفاشلا - هنع رثؤي ام) باب :يعفاشلا بقانم
 ليللاب هلل دوجسلا :هجولا ىلع ىلاعت هللا ضرفو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اوُعَكَرَأ اوَُماَء تريلا اَهّيتَي ) :كلذ يف لاقف ,ةالصلا تيقاومو ءراهنلاو
 .ةيآلا « تروُحلفُت َمُكْلََل َريَخْلآ اوُلَعْفاَو مكبر أوُدُبَعأَو اوُدِجَسآَو 7

 .[71 :جحلا] « َتروُحَلْفُت َحُك لعل َيَكْن اولعفأَو مكبر اوُدْبْعاَو اوُدْجْسَأَو اوُعَكَرآ وُمَماَء تريلا اَهُيأتَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(
 دبع .د /قيقحت مألا رظناو .هانعب (دوجسلا يف ركذلا باب) ١١591١١ /ص .١/ج «مألا (؟)

 .7550وا؟ 057 /ص 5 /ج 1 ال 1

١55 



 :' ةوالتلا دوجس 4 :يعفاشلا دنسم بيترت

 هّللا يضر رمع نبا نأ 3 نع «كلام انريخأ : هللا همر يعفاشلا لاق

 ثيدحلا ©"'« نيتدجس جحلا ةروس يف دجس امهنع

 نب ةبلعث نب هللا دبع نع ءيرهزلا نع «ميهاربإ نب دعس نب ميهاربإ انربخأ

 دجسف ؛غ ءجحلا ةروس أرقف ةيباجلاب مهب ىّلص 5 باطخلا نب رمع نأ» ءريعص

 .ثيدحلا "'( نيتدجس اهيف

َّ 
 - 9 ( مِداَهِج َقَح هللا ىف أوُدِهنَجَو ) : كو هللا لاق

 * داهجلا ضرف لصأ :مألا

 معنأ «هترجه نم ةدم دع هللا لوسرل تضم امو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 مل .ددعلاب ةوق هلل نوع عم اهب محل تثدح .هعابتاب ةعامج ىلع اهيف ىلاعت هللا

 :كك لاقو ءًاضرف ال ةحابإ ناك ذإ دعب داهجلا مهيلع ىلاعت هللا ضرفف ءاهلبق نكت

 .ةيآلا ( ءهِداَهج َقَح ِهَّلآ ىف أوُدِهَجَو )

 .1؟7 /ص ١ /ج .يدنسلل /يعفاشلا دنسم بيترت )1١(

 237١ /ص .١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص هدانسإ .فوقوم ثيدحلا (؟)
 .855 /مقرب

 371 /ص ء١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ,حيحص هدانسإ ءفوقوم ثيدحلا (6)
 .851 /مقرب

 ينل ىلع لج امو مكوه واه َّقَح هلا ىف وُدوجَو )' :للاعت هللا لاق : :ةلماك ةيآلا (4)

 ركلَع ادهش ُلوُسَرلَأ َنوُكيِل اًدَه ىفو ُلَبَق نم َنِمِلسُملآ ُمكدَمَس َوه 2يِهرتإ مكسب هلي جرح نم
 ْلْوَمْلآ َمْعبَق وُكَِلوَم َوه للاب اوُمِصَمْعَو ةؤكرلا اوُناَدَو ةوَلّصلَأ اوُميِقَأَف ساّئلآ ىلَع آد أوُبوُكَتَو

 .0/+ :جحلا] 6 ٌريِصْتلآ َمْعِنَو

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو .215 /ص «؟ /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو ١2.15/ص ء4/ج ءمألا (5)

 751/755 /ص 0 /ج «بلطملا

١١65 



 , "7 (دجلا ثاريم) باب :(اضيأ) مألا
 تناك ام مهمساق ةوخإلا عم دجلا ثرو اذإ انلقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لوق اذهو .هّيِطْعَأ اهنم هل ًاريخ ثلثلا ناك اذإف .ثلثلا نم هل ًاريخ ةمساقملا
 نامثعو رمع نع لوقلا اذه يوُر دقو .ءضئارفلا رثكأ انلبق هنعو «تباث نب ديز

 ًاضيأ اذه يور دقو هذ تباث نب ديز لوق لثم هيف الاق امهنأ امهنع هللا يضر

 - لهأ - ءاهقف نم رثكألا لوق وهو كي ينلا باحصأ نم دحاو ريغ نع
 هيف فلتخا دقو .بأ :دجلا :لاقف كلذ يف سانلا ضعب انفلاخ دقو «نادلبلا

 .ةبتع نب هللا دبعو ءسابع نباو «ةشئاعو ءركب وبأ لاقف .ِةَنْي ىنلا باحصأ

 ناكو ءاوحرط ةوخإلا عم ناك اذإ بأ هنإ .مهنع هللا يضر ريبزلا نب هللا دبعو

 .مهنود دجلل لاما

 لوق ىلإ رصن مل اوفلتخا اذإ هه ينلا باحصأ نأ :تنأو نحن انمعز دقو

 .ةنسلل هتقفاومو هيلع ةنيبلا ةجحلا عم تبثتلاب الإ ءرخآلا لوق نود مهنم دحاو

 انإف :اولاق .هلوق لاق نمو «تباث نب ديز لوق يف انبهذ ةجحلا ىلإو ءلوقن اذكهو

 بني ) :لاق كك هللا نأ :اهنم لاصخل ءبأ دجلا :لاق نم لوق يف ةجحلا نأ معزن

 ,ةيآلا © َميِهَرَبِ ٌمُكيِبأ هَل ) :لاقو «ةيآلا ["0 1# ال 35 :فارعألا] 6 مداد

 «سدسلا نم هوصِقنُي ل ّنأ يف اوفلتخي مل نيملسملا نأو ءأبأ بسنلا يف دجلا ماقأف

 يف مهمكح اذكهو ؛مأل خألا .دجلاب اوبجح نيملسملا نأو ءبألل مهمكح اذهو

 .- عوضوملا اذه لوح شاقنلا يف ضافأو - "' بألا

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2157 /ص «ينزملا رصتخم رظناو .١8/ص «4/ج «مألا )١(

 .117-1970*/ص ه/ج

 .ةديفم يهف 8١ /ص 4 /ج «مألا يف دجلا ثاريم لوح شاقنلا ةمتت رظناو (1)

١. 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ماو 2 2م ري 8 2007 هوكص رد»# ه2 1

 © َنوعِشح ٌمِجالَص ىف مه َنيرذلا © َنونِمْؤَمْلا َحلفأ دق ) : كه هللا لاق

 قفز 07 11 هى . - صر هه #أ و هر 9 00 7 عصر

 « نولجف ةوكزلل مه َنيِذْلاَو © تروضرغعُم وغلا ِنَع مه َنيِذلَو

 :نونمؤملا] ١-4[

 :'' (ناميإلا 4 - يعفاشلا - هنع رثؤي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 ىلإ عامتسالا نع هزنتي نأ عمسلا ىلع هللا ضرفو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 َنوُنيْؤُمْلَآ حلق َدَق ) :كلذ يف لاقف ؛هنع هللا ىهن امع يضغي نأو ءهللا مّرح ام

 كلذف «تايآلا « َنوُنَِف ةكرلِل ) :هلوق ىلإ « َنوُعِشَح ْمِهاَلَص يف ْمُه َنيِذَلا ©

 وهو .هلمع وهو ؛هل لحي ال امع هيزنتلا نم عمسلا ىلع هركذ لج هللا ضرف ام

 .ناميإلا نم

 :"' (رطفلا ةاكز) باب :رهازلا

 ©« َنوُلِجَف ةوكّرلل مه َنيِِذَأَو ) :ىلاعت هلوق امأو :هللا همحر يرهزألا لاق

 .نولماع حلاصلا لمعلل مه نيذلا :امهدحأ :نالوق هيفف «ةيآلا

 .نوتؤم ةاكزلل مه نيذلا :يناثلا لوقلاو

 .ةلماك تايآلا تدرو )١(

 .0١54/ص ء3/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم قفز

 .؟544 /ص «يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا 5

١ 



 :"') (ةالصلا ةفص 4) سداسلا بابلا :يعفاشلا دنسم بيترت

 جيرج نبا نع .ديجملا دبعو ,دلاخ نب ملسم انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءرمع نباو ؛نايفس نب ةملس وبأ ىنربخأ ءرفعج نب دابع نب دمحم انربخأ :لاق

 حبصلا 6 هللا لوسر انب ىَلص » :لاق بئاسلا نب هللا دبع نع .يدرواردلاو

 ركذ وأ ءنوراهو ىسوم ركذ ءاج اذإ ىتح نينمؤملا ةروسب حتفتساف .ةكمب

 ,"” كلذ رضاح بئاسلا هللا دبعو .« عكرف َفَدَحُف ةّلْعُس ةينلا تذخأ ؛ىسيع

 .ثيدحلا

 عى ما ربا م او ممر“ د عمر 7,
 ٌرْيغ ) :هلوق ىلإ "' « َنوظِفَح مهجورفل مه َنيِذَلاَو ) : 5 هللا لاق

 (9 ( ...ترييوُلَم

 0 دبعلا يرست :مألا

 « َنوُظِفَح ْمِهِجوُرُفِل مه َنيِذْلاَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم هحابأ ام نأ ىلع َكَبِك هللا باتك لدف «ناتيآلا ©« تَريِموُلَم ُرْيَغ ) :هلوق ىلإ

 .نيميلا تكلم ام وأ «حاكنلا .نيهجولا دحأ نم هحابأ امنإف .جورفلا

 «ينسحلا يواوزلا فسوي هحيحصت ىلوت 80 /ص «١/ج «يدنسلا مامولل /يعفاشلا دنسم بترت )0(

 .نائبل /توريب ه١17١ م١145 /ةيملعلا بتكلا راد رشن «ينيسحلا راطعلا تزعو

 .؟511 /مقرب 8١23و ١17 /ص «١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا (؟)

 .ةلماك انه تدرو ه /ةيآلا (9)

 © َِيوُنَم ُرْيَغ ْمُجيِإَف َمهْدَمَيَأ ْتْكْلَم ام َوَأ ْموجوْزأ ْلَع الإ ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا (5)

 .[7-7 :نونمؤملا] « َنوُداَعْلأ ُمُه كيتو َكِلَذ ءآَرَو ىَتَتْبَأ ِنَمَف

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 211 /ص ١ /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو 47 /ص .ه /ج «مألا (9)
 .8١1/ص .5/ج «بلطملا
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 00 (ءانمتسالا) باب :(اضيأ) مألا

 © َنوظِفَح َمِهِجوُرْفِل مه َنيِذلاَو ) :دك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ناتيآلا « نوُداَعْلا ) :ىلإ أرق « َمِهِجوزَأ ع الإ

 ىلع الإ مهجورفل مهظفح ركذ يف ًانيب ناكف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ناميألا تكلم امو «جاوزألا ىوس ام ميرحت «مهناميأ تكلم ام وأ ؛مهجاوزأ

 :كلك لاقف اهدكأ مث «مئاهبلا نود تايمدآلا نم نيميلا كلمو جاوزألا نأ نيبو

 يف الإ ركذلاب لمعلا لحي الف « َنوُداَعْلأ ُمُه َكِيتلوَأَف َكِلَّذ َءآَرَو ىتتبآ نَمَف )

 .- ملعأ هللاو- ءانمتسالا لحي الو «نيميلا كلم وأ ؛ةجوزلا

 َمِهِجوُرْفِل مه َنيِذْلَو ) :كك هللا لوق يف ناكو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نيبطاخملا نأ نايب «ناتيآلا © َمُجْدَمْيُأ َتَّكَلَم ام َوَأ مهِحوْزَأ ْلَع الإ © َنوُطِفَح

 تكلم امب ةيرستم نوكت نأ ةأرملل لحي ال هنأ ىلع لدف ءءاسنلا ال لاجرلا اهب

 ىلع ةلالدو ,ةحوكنم اهنأ ىنعمب الإ ؛ةحكان ال ةحوكنم وأ «ةأرستم اهنأل ؛ اهنيمي

 نهيلع ضورفملا تايمدآلا يف جرفلا لالحإب ةبطاخملا نأل ؛ مئاهبلا نايتإ ميرحت

 .نيجوزلا ضئارف نم كلذ ريغو .مهنم ثاريملا نهلو .ةدعلا

 0 حاكتلارمأ 4 ءاجام :(اضيأ) مألا

 َنوُظِفدَح َمِهِجوُرْفِل مه َنيِِذلاَو ) :لوقي كك هللا نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ناتيآلا ©« تريوُلَم ُرْيَغ ْمُجِإَف مُهَُمْيَأ َتَكَلم اَم وأ َمهِحوْزأ ىلع الإ ©

 ثيدحلا فالتخا باتك رظناو 0074 /ص «ينزملا رصتخم رظناو .454/ص .ه/ج ءمألا )١(

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 21979195 /ص ءا١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .1556/ص

 .؟1ا/لو 717 /ص 25 /ج «بلطملا

 .7ا/ا/ /ص «5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .55١1و44١ /ص .ه /ج مألا (؟)
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 ةأرملا ٌرغ دقف حكن اذإ '' ءاسنلا يتأي ال لجرلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ناطلسلا هل برضي موي نم اهلجأ ةئس تءاج اذإ هقارف وأ ماقملا يف رايخلا الو

 نهّؤطي ال يتاللا ءامإلاو ديبعلل حاكنلا بحأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ناك ءابجاو نهحاكتإ ناك نإف ءىنغو لضف بلطو .فافعلل اطايتحا ,نهتداس

 سامتلا ىلع هتين بستحا اذإ ًاروجأم ناك ابجاو نكي مل نإو ءًاضرف ىّدَأ دق
 .عوطتلل طايتحالاب ءلضفلا

 :") جورفلا هب لحت امو ؛ءامإلاو رئارحلا نم لحي ام ددع # ءاج ام :(اضيأ) مألا

 :لاق عيبرلا انربخأ

 َمِهِيَلَع اَنَضَرَق ام اَمِلَع َدَق ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مه َنيِِذلاَو ) :لاقو «ةيآلا 6١[ :بازحألا] ( َمُهْسَمْيَأ ْتَكَلَم اَمَو ٌمهِجَوْزَأ ف

 © َتِوُلَم ريغ ْمِجّْإَف َمهَمْيَأ تكلم اَمْوَأ َمهِحوزَأ َنَع الإ © َنوظِفَح َمهِجوُرفِل
 لجرللف «هيلإ يهتنُي ًادح مهيف دحي ملف ناميألا تكلم ام كبك هللا قلطأف «ناتيآلا

 هللا لحأ ام ىهتناو ءاذه يف دحأ نيب هتملع فالتخا الو .ءاش مك ىرستي نأ

 ىلإ هءاهتنا نأ ىلع َكْبك هللا نع ةنيبملا ك هللا لوسر ةنس تلدو «عبرأ ىلإ حاكتلاب

 نأ مرحي هنأ ال «عبرأ نم رثكأ نيب ك# ينلا ريغ دحأ عمجي نآل ؛هنم ًايرحت عبرأ

 هنألو ؟نهنم رثكأ نيب عمجي مل ام ءتاقرفتم نك اذإ عبرأ نم رثكأ هرمع يف حكني

 نب لفونو «ةملس نب ناليغل لاقفءنهنم رثكأ نيب عمجلا مرحو «عبرألا حابأ

 .دقعلا تقو اهافخأ اذإ لجرلا يف ةنِعلا :دوصقملا )١(

 .7ا7/8و الا / ص 5 /ج «بلطملا دبع .د / قيقحت مألا رظناو 2.115 /ص ف /ج ألا )00

 لك



 قرافو ًاعبرأ كسمأ 2( عبرأ نم رثكأ مهدنعو اوملسأو ءامهريغو .ةيواعم

 .ثيدحلا ب نهرئاس

 2 ءاسنلا نم قالطلا هيلع عقي نم :(ًاضيأ) مألا

 © َنوظِفَح َمِهِجوُرْفِل مه َنيِذْلاَو ) :كك هللا لوقي :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لحي ملف «ناتيآلا ©« َتيِيوُنم ُرْيَغ َمُهْيَِف َمِهَمَيُأ ْتْكْلَم اَم َوَأ مهِجاوَز زأ نع الإ

 قالط نم ءانفصو ام حاكنلا ْق عقي نأ مكحو «كلم وأ «حاكنب الإ عامجلا

 هيف كلاملا نم عقي نأب كلملا يف مكحو ؛هريغو حاكنلا نم لالحلا هب مْرْحَي

 أطوي نأ زجي ملف ءامهميرحتو امههلالحإ نيب ّقْرَفو .كلملاب ءطولا هب مرحيف «قتعلا
 كلم املف - اهكلمي وهو هتأرما نوكت نأ - ءرخآلا نود امهدحأب الإ جرفلا

 .حاكنلا خسفنا كلملا ىلإ حاكتلا نع تلاحف هتأرما

 زوجي ال هنأ رخآلا نود امهدحأب (يعفاشلا يأ) ديري :هللا همحر عيبرلا لاق

 وأ .هلامكب هدحو كَلَم نوكي ىتح ءاهضعب اهضعب وأ اهكلمي وهو هتأرما نوكت نأ

 .هلامكب هدحو جيوزتلا

 "”رئارحلا نم لحي ام :ينزملارصتخم

 « َنوظِفَح َمِهِجوُرُفِل مه َنيِذْلاَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .نوكلمي ال ديبعلا نأل ؛ رارحألا دارأ ىلاعتو كرابت هللا نأ ليلد كلذ يفو «ةيآلا

 يعلا ءافش رظنا .دمحأو مكاحلاو هجام نباو يذمرتلا هاور فيعض .هجيرخت قبس ثيدحلا )١(

 .47" /مقرب ٠2و14 /ص ١7 /ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب

 .”1"7/ص .5/ج «.بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .,1575و١15/ص .ه /ج«ءمألا (؟)

 . 128 /ص «ينزملا رصتخم ()



 0 ( ءِِمَوَق لإ اَحوُت اَنْلَسَرَأ َدَقَلَو ) : 3و هللا لاق

 :'"'' دحاولا ربخ تيبثت يف ةجحلا :ةلاسرلا

 ةجاح الف مالسلا هيلع دوه ةروس نم ١5 /ةيآلا يف اهريسفت ركذ :تلق
 ."” راركتلل

 ول ْنِم ركل ام هلآ أوُدبْعآ م ْوَهَي َلاَفَف فِمَوَق لإ عوُن اَنلَسََأ ْدَقَلَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[5” :نونمؤملا] 4 َنوَقْكَت لقا 2وتَع

 ."47 /ص 151١ /ةرقفلاو «475و4"ه /ص ١١١و١١٠١ /ةرقفلا ةلاسرلا (؟)

 .انه امب ةقلعتم يهف مالسلا هيلع دوه ةروس نم ١6 /ةيآلا ريسفت رظنا ()
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 ” (َةَدِلَج َةَئأِم امُجِْم ردح "و لك أودِلجآف يناَزلاَو ةّيِنازلا ) : كك هللا لاق 0١ ي سما 2 |” رح# ل لك "2 9 ا اا 3 يهاصد يمص 1

 :") (ديصلا لتقل داع نم) باب :مألا

 ءاوبوتي نأ الإ ةرخآلا يف باذعلا ةفعاضمب ةمقنلا نأ ىلع اذه لد .دودحلا

 ةمقنلا نأ ىلع اذه لد .دودحلا مهيلع هللا بجوأ املف ينازلا ىلع دحلا لعجو

 ةَيِناَّرلَأ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق ءايندلا يف اهريغ مكح طِقْسُت ال ةرخآلا يف

 امهنأ يف سانلا فلتخي ملف «ةيآلا « َةَدَج َةَنأِم امهم رِحَو ّلُك اوُدِلَجَآَف نازل

 .لوألا انزلا يف هلثم رخآلا انزلا يف مهيلع قحلا ناكف ءاَدِلَج دحلا دعب اينز املك

 "ني نامألا :(اضيأ) مألا

 نود نطابب لاق نمو - رواحملل :يأ - هل تلق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .معن :لاق .ةيآلل فلام .عامجإلا وأ .ةنئسلاو .نآرقلا 5 هل ةلالد الب .رهاظ

 هللا لاق :تلق .؟نيأو :لاق .!َكك هللا باتك نم تايآ فلاخت ًاذإ تنأف :هل تلقف

 .ةيآلا « ْةَدَِج َةَنأِ اَمِديِم لجو َّلُك اوُدِلَجأَف ناَرلآَو ُةيياَرلَأ ) :ىلاعت

 اًمِهمْذْحَأَت لو َمَدْلَج َهَنَأِم اَمِبْبِم ردِجاو لك اوُدِلَجَأَف ناَّرلآَو هَيناَرلَأ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[؟ :رونلا] © َنيِييْؤُمْلَأ َنِّم ٌةَفيآَط اَمهَاَذَع َدبْهَتْلَو رخآلا موي هاب َنوُئِمؤُت منك نإ ِهَلأ نيد ىف ةَقَأَر

 .459 ص ا" /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 3184 /ص ء؟/ج«مألا (؟)

 .617/ص 6 /ج «بلطملا دبع د /قيقحت مألا رظناو 37كم /ص «4 /ج ألا 2
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 :(7 دترملا  :(اضيأ) مألا

 مكح اهمكحف .ةأرما نيبراحملا يف تناك اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةدحاو دودحلا ف ءاسنلاو لاجرلا ىلع كبك هللا ماكحأ تدجو ىنأل 0 لاجرلا

 « َةَدلَج َةَنأِم امم دج ّلُك اوُدِلْجَأَف ناَّرلَآَو ُةَيِاَرلَأ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق

 .ةيآلا

 :"' ةبارقلاب ءاسنلا نم مرحي ام :(اضيأ) مألا

 ٍِحاَو لك اوُدِلْجَأَف نناَرلآَو َُيِناَرلَأ ) :ىلاعت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 انللدتساف ءامهدلجي ملو نيبيثلا نيينازلا لي ينلا مجرف «ةيآلا (ْةَدلَج َةَنِم امي

 .ةانزلا ضعب ةانزلا نم "" ةئاملابو «دارملا نأ ىلع هلي هللا لوسر ةنسب

 :(7 ةمألا ةدع :(اضيأ) مألا

 ةثالثو ءءورق ةثالثب قالطلا نم ددعلا َْبَك هللا ركذ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 «ةثالثو نيتئثاب لاجرلل قالطلا هللا ركذو ءرشعو رهشأ ةعبرأب ةافولا نمو «رهشأ
 نأ لمتحاو «ءامإلاو ديبعلاو رئارحلاو رارحألا ىلع هلك كلذ نوكي نأ لمتحاف
 نيب ينازلا دح يف قرف دق َِبِك هللا ناكو ضعب نود مهضعب ىلع كلذ نوكي

 « َةَدلَج َدَنأِم امي ٍلِحَو لك اوُدِلْجَآَف نزلو ُةيناَزلا ) :لاقف «رارحألاو كيلامملا

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «.158/ص «5/ج «مألا رظناو ,397 /ص 4 /ج ءمألا )١(

 ./١١/ص ه/ج

 «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2157 /ص .”46 /ةرقفلا ةلاسرلا 77 /ص ءه /ج مألا (؟)

 .لا/ /ص ./ج

 .ةدلج ةئام نصحملا ريغ ينازلا دلج :يأ (9)

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .87/ص ءال /ج «مألا رظناو ,3517/ص ءه/ج بألا (8)

 .ه١0و 565١0 /ص .”/ج



 ىلَع اَمُفَضِن ّنَيَلَعَف ةَشِحَفب ترتتأ ْنِإَف ّنِصْخَأ آَذِإَف ) :ءامإلا يف لاقو ةيآلا _ٍ ماا 2 1 و18 . هع َّ . - .٠

 .ةيآلا [؟6 :ءاسنلا] 6 باَّذَعْل - م ِتَمَصَخُمْلا

 :"7 هيلع ىعّدملاو يبعّدملا :(اضيأ) مألا

 ٍلِحو ّلُك اوُدِلَجََف ِناَرلآَو ُةَيناَرلَأ ) :ك هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 :باطخلا) كلوق ىنعم لثمب جراوخلا ضعب لاقو «ةيآلا © َةَدْلَج ةّنأِم اَمّبي

 وأ ناك ًاكولمب ءانزلا مسا همزل نم لك دلجي :دهاشلا عم نيميلا يف (رواحملل

 ينازلا دلج ه#© بلاط يبأ نب يلع نأ تمعزو ءنصحم ريغ وأ انصحم ارح

 .؟اذه نع تبغر ملف .همجرو

 ملو ازعام مجر هنأ ىلع لدي ام كف ينلا نع ءاج :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هركذ زع هللا دارأ ام ىنعمب ملعأ 8 هللا لوسرو ؛هدلجي

 :" ىماتيلا ىلإ عفدلا دنع داهشإلا باب :(اضيأ) مألا

 امف ."' هريغو انزلا لمتحت ةشحافلا :لئاق لاق نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 كي هيبن ةنس مث للا باتك :ليق ؟هريغ نود انزلا عضوملا اذه يف اهنأ ىلع لد

 نم ةشحافلا نيتأي يتاللا يف كك هللا لوق يف هيف فلاخ ًاملاع ملعأ الام مث

 نيينازلا ىلع مجرلا نأ ىلإ راشأ ثيح 47 /ص ءال /ج «مألا رظناو .17/ص ءال/ج «مألا )١(

 اهيلإ ثعب يتلا ةأرملا مجرو .هدلجي لو كلام نب زعام مجر يي هللا لوسر نأب خوسنم نيبيثلا
 و188و١4/ص «8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «نيبيث اناكو ءاهدلجي مو ًاسينأ

0 

 .147 /ص «8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,85 /ص ءال/ج «مألا (؟)

 1١[. :ءاسلا] © َمُكبآَش ني ةَمحَمْلا َِتَأَي ىتْلاَو ) :ىلاعت هللا لوق ىلإ ةراشإ ()

١٠4 



 ناَرلََو ُةَيِاَزلَأ 7 :تلزن مث ," ًاليبس نهل هللا لعجي ىتح نْكَْمُي ءمكئاسن

 هللا لعج دق» :# هللا لوسر لاقف «ةيآلا « َةَدلَج َةَنأِم اَمَجْبَِم ٍدِحو ّلُك اوُدِلَجَأَ

 ةئام دلج بيثلاب بيثلاو ماع بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا «ًاليبس نه

 نود ةانزلا ىلع وه امغإ دحلا اذه نأ ع هلوسرو هللا لدو «ثيدحلا ديا مجرلاو

 .ملعلا لهأ نم ًافلاخت كلذ يف ملعأ مل .مهريغ

 :"' (ةصاخلا ربخ در نم لوق ةياكح) باب :(اضيأ) مألا
 :لاق ؟همجرتأ «بيثلا ينازلا يف لوقت امف :تلق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؛ ناز ىلع مجر ال نأ '*” ءاملع سانلا ضعب صن نمو همجرت فيك :تلق .معن

 فيكف ( َوَدلَج هنأ امم حو ّلُك اوُدِلَجآَف ناَولآَوُةَيِناَزلَأ ) :ىلاعت هللا لوقل
 نمو !؟هليلحت ىلع اوعمتجي ىتح مرح همد نأ نم ءلصألا ىلإ هدرت ملو همجرت

 .ةثام دلجي نأو .ةيآلا ىنعم يف لخدي ناز هنأب جتحي لوقلا اذه لاق

 :”' (هلتقي ىتح لجرلل لجرلا كسمي لجرلا) باب :(اضيأ) مألا
 ولج "و لك اوُدِلَجَأَف ناَرلَآَو ةَيِناَّولَأ ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همءر يعفاشلا لاق

 ًادحأ ّدح هب ىدتقُي ىلاعت هللا قلخ نم ًادحأ دجأ ملو «ةيآلا « َةَدلَج َةَأِم اَمُهَ

 ني َةَمِحَمْلا تِتأَي ىِتْلآَو ) :وه ةيآلا صنو ءأصن اهركذي مو ًانيمضت ةيآلا انه يعفاشلا ركذ 0(

 .[16 :ءاسلا] 6 َمُكِيآَسن

 /ص 3 /ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص وهو .هجيرخت قبس ثيدحلا (؟)

 .501 /مقرب 167

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو «١4/ص «ملعلا عامج باتك رظناو 218٠١ /ص ءال/ج ءمألا (5)

 .؟ 4و7 /ص 4 /ج «بلطملا

 ءاملع ضعب صن نممو :نوكت نأ قايسلل بسنألاو ءريخأتو ميدقت اهيف ةرابعلا لعل (4)
 .- ملعأ هللاو - ...سانلا

 ١1١14. /ص ؛9/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو الثا /ض ءال /ج ألا )0(

١. 



 ١", (موصلا) باب :(اضيا) مألا

 لك اوُدِلَجَأَف ناَزلآَو ٌةيِناَّرلا ) :هركذ رع هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 همزل نم لك انبرض نآرقلا رهاظ ىلإ انرص ولف .ةيآلا 6 ٍةَدَج َةَنأِم امي لجو
 انللدتسا ءامهدلجي ملو نيبيثلا نيرحلا - ني ينلا - مجرو «ةدلج ةئام انز مسا

 .ضعب نود ةانزلا ضعب دلجلاب دارأ امنإ َكَبك هللا نأ ىلع

 :(' ناعللا :(اضيأ) مألا

 هنأل ؟نينمؤملا نم ةفئاط رضحمب الإ نوكي ال ناعللا :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 كلذكو هل رضاح هريغو الإ هرضحي الو هرتس ك# هللا لوسر ديري أرمأ رضحي ال
 يف زوجي ال هنأل ؛ةعبرأ مهلقأ نينمؤملا نم ةفئاط اهدهشي انزلا دودح عيمج

 اَمُجياَذَع َدَبْشَيْلَو ) :نيينازلا يف دك هللا لوق هبشي اذهو مهنم لقأ انزلا ةداهش

 .ةيآلا © َنيِيِمْؤُمْلآ نم ةفيال

 :"' ناعللا ف فالخلا :(اضيأ) مألا

 َدَبْهَيْلَو ) :نيينازلا يف ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :لاق ؟سبحلا وأ ٌدحلا امهباذعب ىَنَع هارتفأ «ةيآلا © َنييِمْؤُمْلا َنِم ةفياط اَمُجباَذَع

 .دودحلاب انزلا يف باذعلاو .دحب نجسلا سيلو .دحلا لب

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2087 /ص «ملعلا عامج باتك رظناو ,33894/ص ءال/ج «مألا )١(

 .١6/ص 25 /ج .بلطملا

 رظناو 25١١ /ص «ينزملا رصتخم رظناو 1٠05. /ص 7/ج «مألا رظناو «54١1/ص .ه /ج مألا (؟)

 .7707” /ص .5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 214١ /ص ١« /ج «نآرقلا ماكحأ

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 215١17 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 21737 /ص .ه /ج .مألا (*)

 .701 /ص .5/ج



 :''” (ثيدحلا فالتخا) ةمدقم :ينزملارصتخم

 ٍرلِجاَو لك اوُدِلَجَأَف ٍناَّرلَآَو ةّيِناَّرلأ ) :ىلاعت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا نأ ىلع ك# هللا لوسر لدف ءأماع اذه جرحت ناكف «ةيآلا (ِةَدِلَج هنأ امن

 دلجلا نأ ىلع ةنسلا تلدف ءامهدلجي ملو نيبيثلا نيرحلا مجر اذهب دارأ هؤانث لج

 لك ىلع بجوف «ةئثام دلجي الف ًابيث ًايناز نوكي دقف ضعب نود ةانزلا ضعب ىلع
 نأ يف هللا باتك عم ماقملا اذه تماق اذإ 8 هللا لوسر ةنس نأ كشي ال نأ ملاع

 ناسل ىلع نابأف «هيبن ناسل ىلع ضرف ام فيك نيبو هباتكب هضرف مكحأ هللا
 .فلتخت ال .عضوم لك يف هتنس كلذك تناك ءصاخلاو ماعلا هب دارأ ام كي هيبن

 الإو .هرهاظ تقفاو نإف «نآرقلا ىلع ةنسلا ضرعت :لاق نم لوق ْنأو

 .تفصو امل لهج .ثيدحلا انكرتو «نآرقلا رهاظ انلمعتسا

 اهعم انل نأ ال اهيلإ ىهتنن نأب انيلع ضرف هلوسر نئس نأ انل هللا نابأف

 ىلع الو سايق ىلع ضرعت اهنأ الو ءاهعابتاو ءاهل ميلستلا الإ ًائيش رمألا نم
 .اهل عبت نييمدآلا لوق نم اهاوس ام لك نأو ءاهريغ ءيش

 ملعلا لهأ نم ددعل اذه نم تلق ام تركذف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :لاق مهلكف .لوقعملاو ءسايقلاو .سانلا فالتخاو «راثآلاو ننسلاو «نآرقلاب

 .ملعلا لهأ نم هنع انل يِكَحو ءانيقل نمم انيضر نم عيمج بهذمو ءانبهذم

 :" يصاعملا ف تايوقعلا باب :(اضيأ) ينزملا رصتخم
 مث دحلا لزني نأ لبق يصاعملا يف تابوقعلا تناك :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .دودحلا هيف اميف تابوقعلا تخسنو .دودحلا تلزن

 :تلفق .”ا/وا# وال” / ص «ثيدحلا فالتخا باتك رظناو :1865و1:84 /ص «ىنزملا رصتخم )١(

 ىعفاشلا هلعفي ناك ام اذهو ءبهذلا ءامب بتكت هللا باتكل ريسفتلا دعاوق نم ةدعاق هذهو
 ١ .ةنسلاب مزتلي ىتح هشقاني هارن لب «ةنسلا هب فلاخ ٍدحأ لوق ربتعي الف هريسفت يف

 ةلاسرلا رظناو .191و157؟ /ص .ثيدحلا فالتخا باتك رظناو ,077” /ص ءىنزملا رصتخم (؟)
 .7-151 40 /ص ,.585-5946 /تارقفلا

 ا/ ١١



 قراسلاو براشلا يف نولوقت ام » :لاق كغ هللا لوسر نأ قرم نب نامعنلا

 لوسر لاقف ملعأ هلوسرو هللا اولاقف ىدودحلا لزنت نأ لبق كلذو ؟ينازلاو

 0 هتالص قرسي يذلا ةقرسلا أوسأو ؛تابوقع نهيفو «شحاوف نه : هع هللا

 .ثيدحلا قاس مث

 ىِتْلاَو ) :ىلاعت هللا لاق هللا باتك يف اذه ىنعم لثمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 أوُدِبَس نإَف َّمُكِم ٌدَعَبْرَأ َنِهْيَلَع اوُديْشَتْسَاَف َمُكِياَش نِم َةَمِحفْلا ترِتَأَي

 :ءاسنلا] © ًاليبَس ّنَه ُهّللا َلَعَجْتْوَأ ُتَوَمْلا ٌنُهلفَوَتَي َقَح ِتوُيَبْلا ف كرهوكسَمأَف

 نع اذه خسن مث ءايندلا يف نيينازلل ةبوقعلا لوأ اذه ناكف «ةيآلا رخآ ىلإ 6

 نيملسملا نيرحلا نيركبلا هللا دحف .بيثلاو ركبلاو دبعلاو رحلا ؛مهلك ةانزلا

 .ةيآلا (ةَدلَج َةَنأِم اَمِدْيِم ٍدِحَو ّلُك اوُدِلَجَآَف ِناّرلآَو ُهيِاَّرلَأ ) :لاقف

 عيبرلا انثدح

 نب هللا دبع نع ءباهش نبا نع كلام انربخأ :هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 نب رمع تعمس :لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع «ةبتع نب هللا دبع

 لاجرلا نم نصحأ اذإ ىنز نم ىلع هللا باتك يف مجرلا» :لوقي ه2 باطخلا
 .ثيدحلا ""' فارتعالا وأ ؛لبحلا ناك وأ «ةنيبلا هيلع تماق اذإ ءءاسنلاو

 قرسي فيكو :اولاق :ثيدحلا ةلمكتو .تاقث هلاجرو ءلسرم هدنس «.هجيرخت قبس ثيدحلا )١(

 «ريكبلا نبا ةياور نم ةدايزلا هذه « اهدوجس الو اهعوكر متي ال :لاقف هللا لوسر اي هتالص

 .197 /مقرب 0774و 777" /ص ١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظناو

 قيقحتب يعلا ءافش رظناو .هنع هللا يضر رمعل ةليوط ةبطخ نم ءزج وهو .حيحص ثيدحلا (؟)
 .158 /مقرب 2151١ /ص ١ /ج «يعفاشلا دنسم

 م١٠١



 هللا همحر بيسملا نب ديعس عمس هنأ ءديعس نب ىيحي نع ؛كلام انربخأ

 دجأ ال :لئاق لوقي نأ مجرلا ةيآ نع اوكلهت نأ مكايإ :ه رمع لاق :لوقي

 نأ الول هديب يسفن يذلاو ءانمجرو 6 هللا لوسر مجر دقف هللا باتك يف نيدح

 امهومحراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا» :اهتبتكل هللا باتك يف رمع داز سانلا لوقي

 .ثيدحلا ''” اهانأرق دق انإف « ةتبلا

 :''' (صاخلا هب داري هنأ ىلع ةصاخ ةنسلا تلد اماع لزن ام) باب :ةلاسرلا

 مدنِم جاو لك اوُدِلَجَأَف يناَرلأَو ةّيِناَرلآ ) :هللا لاقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 َنِهَلَعَف ةَسِحَفِب تر ْنِإَف ّيِصْخَأ آَذِإَف ) :ءامإلا يف لاقو ةيآلا « َةَدَْج َدَنأِ

 ىلع نآرقلا لدف «ةيآلا [؟0 :ءاسلا] « ِباَذَعلا ترم ٍتنَصَخُمْلا ىَلَع اًمُّفَّصِن

 نم بيثلا # هللا لوسر مجر املف ءءامإلا نود رارحألا «ةئاملا دلجب ديرأ امنإ هنأ

 :ةانزلا نم ةئاملا دلجم دارملا نأ ىلع كنك هللا لوسر ةنس تلد .هدلجي ملو ةانزلا

 .انز مسا همزل نمم امهريغ نود ناّركبلا َناَرحلا

 :"' خوسنملاو خسانلا ءادتبا :ةلاسرلا

 خسن مث © هللا لوسر نس دق :لاقي نأ زاج ولو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نميف :لاقي نأ زاج .ةخسانلا ةئسلا هللا لوسر نع رثؤي الو ءنآرقلاب هتنس

 ٍناَزلَآَو ةَيِناَّزلأ ) :هللا لوقل ءًاخوسنم مجرلا نوكي نأ لمتحي دق «ةانزلا نم مجر
 :لاق مث - ىرخأ جذامت ركذو - ةيآلا « َةَدِلَج َةَنأِم اَمّبّم ردح ّلُك اوُدِلَجَأَف م

 يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظناو «قباسلا ثيدحلا نم ءزج وهو .حيحص ثيدحلا )١(

 .575 /مقرب 2153و 151 /ص 3 /ج

 21595و11؟8/ص ."الا/-االه /تارقفلا رظناو .57/ص ؛؟؟17- 571٠8 /تارقفلا ةلاسرلا (؟)

 ْ .5714و77 /ص 2.3517 /ةرقفلاو
 .111-١11/ص 74و /تارقفلا ةلاسرلا (*)
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 «ليزنتلا لثم هدجي مل اذإ .هلقي مل :لاقي نأب هللا لوسر نع ثيدح لك در زاجلو
 هتنس لمتحت ةلمج باتك اهعم ةنس لك تكرتف ؛نيهجولا نيذهب ةنسلا در زاجو
 هنع يور اميف ظفللا لمتحا اذإ هل ةقفاوم الإ أادبأ نوكت ال يهو .هقفاوت نأ

 يف امم رثكأ هنع ظفللا يف نوكي نأ لمتحا وأ .هجوب ليزنتلا يف ظفللا فالخ

 هلوسر ةنسو هللا باتكو .هجو نم هفلاخي نأ ًالمتحم ناك نإو «ليزنتلا يف ظفللا
 .انلق ام ةقفاومو «لوقلا اذه فالخ ىلع لدت

 : (ثيداحألا ف للعلا) باب :ةلاسرلا

 امم ةنس كرتت نأ زاج ول (رواحملل :يأ) هل تلقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع حسملا نم انفصو ام كرت .باتكلا نم نئسلا ناكم لهج نم هيلإ بهذ
 اهتمعو ةأرملا نيب عمجُي نأ لالحإو ءعيب مسا همزل ام لك ةحابإو «نيفخلا
 .كلذ ريغو «عابسلا نم بان يذ لك ةحابإو ءاهتلاخو

 ةيِاَزلَأ ) :هيلع تلزن ىتح بيثلا ىلع مجرلا كي ينلا نس امنإ :لاقي نأ زاجلو

 .همجرن الو «بيثلاو ركبلا دلجيف «ةيآلا © ْةَدلَج َةَنأِم اَمَِِم حو لك اوُدِلَجَأَف ٍناَرلآو
 .هلاق نمم لهج لوقلا اذهو كي هللا لوسر ننس ةماعل ًالّْطَعُم ناك اذه لاق نمف

 :"” (خوسنملاو خسانلا نم) رخآ هجو :(اضيأ) ةلاسرلا
 ."' ءاسنلا ةروس نم 7١و5١ /نيتيآلا ركذ نأ دعب - :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دح هلوسر ىلع هللا لزنأ ىتح .ءىذألاو سبحلا ةبآلا هذهب نيينازلا ٌدح ناكف

 يف لاقو ةيآلا 6 ٍةَدِلَج َةَنأِم اَمِْيَم ٍدِجو لك اوُدِلَجَأَف ٍناَرلآَو ُةَيناَّرلَأ 7 :لاقف ءانزلا

 .771والا7 ا" //ص .307و544و5141//تارقفلا ةلاسرلا )١(
 ضعب يف ناونعلا يف ةدايز نيسوقلا نيب امو ؟١01-717/ص :.587-546 /تارقفلا ةلاسرلا (؟)

 .خسنلا

 .ماكحألا نم انه امب ناتقلعتم امهف امهريسفت ىلإ عجرا ةيف]
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 ِتَنَصخُمْلا لع ام ُفِضِن ّنَهَلَعَف ٍةَفِحدَقِب ترتتأ َنِإَف ّنِصَحَأ آَدِإَف ) :ءامإلا م رك - ماي ه1 - 1 ه8 ه © « هك ماع ٍ-

 .دودحلا مهيلع تبثو «ةانّزلا نع سبحلا َحِسّتف «ةيآلا 1١[ :ءاسنلا] ( ٍِباَّذَعْلا رم

 « ِباَدَعْلا رم ِتئَصخُمْلا ىلع اًمُفَضِن َنْهَلَعَف ) :ءامإلا يف هللا لوق لدو

 نأ ىلعو ءانزلا يف رارحألاو كيلامملا ّدح نيب هللا قْرَف ىلع «ةيآلا [؟0 :ءاسنلا]

 مجرلا نأل ؛مجر نم نوكي الو .ددعب دلجلا نأل ؛دلج نم الإ نوكي ال فصنلا

 الف ءرثكأو فلأبو «ةدحاو ةمجرب اهيلع ىتؤي دق هنأل ؛ددع الب سفنلا ىلع نايتإ

 امني لِحاَو لك اوُدِلَجَأف ِناَرلَو ُةَيناَزلأ ) :رونلا ةروس يف هللا لوق لمتحاو
 نود مهضعب ىلعو «رارحألا ةانزلا عيمج ىلع نوكي نأ ,ةيآلا « َةَدلَج َةَئَأِم

 ةدلج ةئاملاب ديرأ نم ىلع - يمأو وه يبأب - هللا لوسر ةنسب انللدتساف ضعب
 .- تماصلا نب ةدابع ثيدح ركذ مث -

 ("'« اليبس نمل هللا لعج دق » :هللا لوسر لوق لدف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 وأ ُتْوَمْلآ ٌنَهِلفَوَتَي ّقَح ) :لوقي هللا نأل ؛ةانزلا هب دح ام لوأ اذه نأ ,ثيدحلا

 .هدلجي ملو ًازعام هللا لوسر مجر مث «ةيآلا [16 :ءاسلا] © ًاليِبَس نه ُهَّللأ َلَعجت

 نع خوسنم دلجلا نأ ىلع هللا لوسر ةنس تلدف ءاهدلجي ملو يملسألا ةأرماو

 .نيبيثلا نيينازلا

 ناصحإلاب الإ قرف انزلا يف رارحألا نيب نكي ملو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ًاليبس نهل هللا لعج دق» :كل# ىنلا لوق ناك ذإو .هب ناصحإلا فالخو «حاكتلاب

 ام لوأ هنأ ىلع ةلالد اذه ىفف .ثيدحلا « ماع بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا

 نوكي الف نيينازلا هدح دح لك نأو .سبحلا دعب اًدذُحو «نيينازلا نع سبحلا خس

 .(ىماتيلا ىلإ عفدلا دنع داهشإلا) باب ,87 /ص ال /ج «مآلا ةرقف يف هجيرخت قبس ثيدحلا )١(
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 ًاسينأ هب َرَمُأ يذلا ثيدحلا ركذ مث - نيينازلا ّدح لوأ اذه ناك ذإ ءاذه دعب الإ

 20 ةيدوهيلل #4 ينلا مجر ثيدحو «تفرتعا اذإ يبارعألا ةأرما مجري نأ

 «نيينازلا نيركبلا ىلع يفنلاو ةئام دلج تبثف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دلجلا امهنع خس دقف دلجلاب اديرأ نمم اناك نإو «نيينازلا نيبيثلا ىلع مجرلاو

 .نيبيثلل نافلاحم امهف ناركبلا هب ديرأو دلجلاب ديرأ انوكي مل نإو ء.مجرلا عم

 هبشأ اذهو .هّللا نع لي هللا لوسر ىور امب «دلجلا ةيآ دعب نيبيثلا مجرو
 .- ملعأ هّللاو - اندنع هب اهالوأو هيناعم

 .- روكص _ هر داو 2 0 ل 7

 00 ( نييِيؤُمْلأ ) :ىلاعت هوق ىلإ (ةكرَشُمْوأَهياَ الإ حكي ال نازك ) : كتهللا لاق

 :"' نيثدحملا حاكن :مألا

 ْوأ ةيناَر اَّلِإ مكي ال ِناَرلأ ) :لاعتو كرابت هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © نيِيِمْؤَمْلا ) :ىلإ « ةكِرْشُم

 اياغب يف تلزن :ليقف «ةيآلا هذه ريسفت يف فلثخا :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 تلزنف .نهحاكن نيملسملا ضعب دارأف «تانصحم ريغ نكو «تايار نه تناك

 .ًاكرشم وأ .هب ّنَلَعَأ ام لثمب نلعأ نم الإ نحكني نأ ميرحتب ةيآلا هذه

 وأ ءكرشم نهلثم ناز الإ نهحكني ال تلزنف «تاكرشم يناوز نك :ليقو

 .ةيآلا « َنيِييْؤُمْلَا ىلع َكِلَّذ َمّرْحَو ) :ًايناز نكي مل نإو كرشم

 .ءاسنلا ةروس نم 17و6١ /نيتيآلا ريسفت يف نيئثيدحلا جيرخت قبس )١(

 وأ ناز الإ آهُحكمَي الل ُةيناَرلاَو ةكرَشُم ْوأ دَيِناَر الإ حكمي ال ناَرلَأ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 .[6 :رونلا] © َنييِمْؤُمْلا ىَلَع َكِلَذ َمَرُحَو رشم

 .15و78/ص .5/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 1١591١ /ص .5 /ج مألا ()

 ؟ ١١١



 .''” اذه ريغ ليقو

 .تخسن اهنكلو .ةماع يه :ليفو

 ال ناَزلَأ ) :هلوق يف بيسملا نبا نع ءديعس نب ىيحي نع «نايفس انربخأ

 اوُحكَنأَو ) :اهتخسن ؛:ةخوسنم يه :لاق ةيآلا « ٌةَكِرْشُم ْوأ َةَيناَر الإ حكمي

 .نيملسملا ىمايأ نم يهف «ةيآلا [”7 :رونلا] « ركِم ئَسيألا

 نازو ةيناز يف كف هللا لوسر نع ةلالدلا اندجوف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 الو «ناز الو ةيناز ريغ حكني نأ امهنم دحاو ىلع مّرَح هملعن مل ءنيملسملا نم

 ءأرارم انزلاب هدنع ٌرقأو كلام نب زعام هاتأ دقف ؛هجوز ىلع امهنم ًادحاو مرح

 ولو «هبنتجت نأ هتجوز الو ءتناك نإ هل ةجوز بنتجي نأ اهنم ةدحاو يف هرمأي مل
 تمرح ةجوز كل تناك نإ :هل لوقي نأ هبشأ هتجوز ىلع همرحي انزلا ناك

 .حكني ال نأ الو ؛كلذب هرمأ هملعن ملو ,حكنت نأ كل نكي مل نكت مل وأ ءكيلع

 ءرضاح اهجوزو تنز ةأرما لجر هل ركذ دقو «ةيناز الإ هحكني ال نأ هريغ الو

 نإف اهيلع ودغي نأ أاسينأ رمأو ءاهبانتجاب اهجوز انملع اميف كف ينلا رمأي ملف
 ههني لو ءأماع هبرغو «ةدلج ةئام انزلا يف يبارعألا نبا دلج دقو ءاهمجر تفرتعا

 ."' ةيناز الإ هحكني نأ ًادحأ الو ؛حكني نأ انملع امك

 ىفتناو ءلجرب اهفذقو «هتأرما رْمأ هيلإ هتأرما فذق يذلا لجرلا عفر دقو

 اذه ىلع ىرخأ ةلدأ قاسو - امهنيب نعال ىتح اهبانتجاب هرمأي ملف اهلمح نم
 .- عوضوملا

 ةمركع لوق :ينعي ؛كلذك انه درو امل راركتو رثكأ حيضوت اهيفف ١58 /ص 5 /ج «مألا رظنا )١(

 /مقرب 216591١660 /ص 25 /ج «يعفاشلا دئنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «ثيدح ىنعمب درو قفز

00,14 5. 
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 : نيدودحملا حاكت كف ءاج ام :(اضيأ) مألا
 .- لاوقألا نم ةقباسلا ةرقفلاب ركذ امم درو ام قاس نأ دعب

 :لاق هنأ ةمركع نع ءاذه ريغ رخآ هجو نم يورو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .كرشم وأ ناز الإ اهب ينزي ال ةينازلاو .ةكرشم وأ «ةينازب الإ ينازلا ينزي ال
 ىلإ - هللا همحر ةمركع :يأ - بهذي :هللا همحر يعفاشلا هللا دبع وبأ لاق

 .بيصي :يأ ؛حكني :هلوق

 ىلع َنْمّرُحَف «ةيلهاجلا اياغب نم اياغب يف تلزن دهاجم لاق امك ناك ولف
 ىلع تامرحم نهف كرشلا ىلع نك نإف ءاكرشم وأ ًايناز مهنم ناك نم الإ سانلا
 ٍعيمج ىلع تامرحم مالسإلاب نهف ءنملسأ نك نإو ؛مهتانز ريغو «نيملسملا ةانز

 ٍراَفُكْلا ىلإ ٌنهوُعِحَرَت الق وسَكيؤُم ّنَهوُمُتَمِلَع َّنِإَف ) :ىلاعت هللا لوقل نيكرشملا
 .ةيآلا ٠[ :ةحتملا] ( يك َنولْحَوُه لَو مش ٌكِح نه ا

 ميرحت يف ملعلا لهأ نم دحأ نيب فالتخا الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ًافيفع وأ ناك ًايناز نمآ نم ىلع .- نك - يناوز وأ نك فئافع - تاينئولا
 .لاح لكب كرشملا ىلع ةمرحم ةينازلا ةملسملا نأ يف الو

 ينزي ال » :هللا همحر ةمركع نع يوُر اميف سيلو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ءأكرشم وأ ناك ًاملسم هتعواطف ىنز اذإ ءيش نييبت « ةكرشم وأ ةينازب الإ ينازلا

 اذه يف سيلف «نينمؤملا ىلع مرحم انزلاو نايناز امهف ةكرشم وأ تناك ةملسم وأ

 .هيلع جتحنف هيلإ انبهذ ام فلاخي رمأ

 انفصو امب هيلع ةجحلاف ءامهنيب مُكُح اذه لاق نمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مهعامتجاف ؛ملعلا لهأ رثكأ هانعم توبث ىلع عمتجا يذلا َدْب هللا باتك نم

 .ًاخسان نوكي نأ ىلوأ

 )١( /ص 3 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 158 /ص «ه /ج ألا 583-584.
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 نب ةَشِحَفْلا أَي ىتْلاَو ) : 38 هللا لوق ف ءاج ام باب :(ًاضيأ) مألا
 :(١1:ءاسنلا 1 ''' ( َوَكِبآَسَ

 :همسا زع هللا لوق نأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه يفو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © ُكِرْشُم ْوَأ ناز الإ اَهُحكَِي ال ُهَيِاَّرلآَو ةكرْشُم وأ هيِناَز الإ مكي ال نازل )

 ىَميألا أوُحكِنَأَو ) :اهتخسن «"”ةخوسنم ىلاعت هللا ءاش نإ بيسملا نبا لاق امك

 .نيملسملا ىمايأ نم نهف «ةيآلا ["؟7 :رونلا] ( زُكدي

 و عم

 1١6[ :ءاسنلا] 64 ِتوُيَبْلا ىف صه ممأق ]# :َنْبَك هللا لاقو

 ةثراوملاف ءانزلاب ةمصعلا عطقت مل اذإ نوكي نأ - ملعأ ىلاعت هللاو - يدنع

 نيبو اهنيب ةمصعلا عطقت مل اذإ لديو .تنز نإو اهيلع ةتباث مالسإلا ماكحأب

 اهحاكن مرحي ناك ول كلذ ْنِإ .تنز نإو ةأرما حكني نأ سأب ال ءانزلاب اهجوز
 نيتأي يتاللا يف كبك هللا رمأو «هليدو اهجوز دنع ينزت ةأرملا نيب ةمصعلا تعطق

 نهم هّللا لعجي وأ .توملا نهافوتي ىتح تويبلا يف نسبحي نأب ءاسنلا نم ةشحافلا

 مث هللا باتك يف ةيآلا [؟ :رونلا] © ِنناَزلآَو ةيناَرلَآ ) :َك5 هللا لوقب خوسنم ءًاليبس

 .هو هلوسر ناسل ىلع

 هبشي «ةيآلا ف

 .189و 188 /ص «8/ج بلطملادبع .د قيقحت / مألا رظناو ىف“ /ص ءال /ج مألا قفز

 ماكحأ رظناو «450و 4179و 474 /ص «دنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 287 /ص ءل/ج ألا (5)

 هراتخا يذلا وه هللا همحر بيسملا نبال يأرلا اذهو تلق ,.17/4و17/8/ص ١ /ج «نآرقلا

 .185و188/ص «4/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو هللا همحر يعفاشلا مامإلا

 ماكحأ رظناو غ:١5و :"898و ا“: /ص «دنسملا- ينزملا رصتخم رظناو 247” /ص ءال/ج «مألا ةرفز

 هراتخا يذلا وه هللا همحر بيسملا نبال يأرلا اذهو تلق 2174و178/ص «١/ج «نآرقلا

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا
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 -- | 2 - م يا 2 ص

 27( ءآَدَبْس ةَعَبْرأب أوُتَأَيَرْل مك ٍتنَصَخُمْلآ َنوُمَرَي َنيِذْلاَو ) : كف هللا لاق

 : "7 تاعللا :مألا

 ْرَل ّمُث ٍتَنَصخُمْلآ َنوُمْرَي َنيِذّلاَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 2 ب 2 4 واوصم بر إذ 2 هدر

 .ةيآلا © ٌةَدلَج َنيَِمَت رهو ُدلَجَأَف َءآَدَبْس ٍةَعَبَرأب أوُتأَي
 مص جا

 آيَلَع هلأ بضع نأ ) :ىلإ «ةيآلا © ْمُهَجوَأ َنوُمَرَي َنيِذَلاَو ) :ىلاعت هللا لاقو
 نأب فذاقلا جوزلا يف هللا مكح املف «ةيآلا [1-4 :رونلا] © َنيِقِدَّصلَأ َنِم ناك نإ

 « ٍتنَصخُمْلا َنوُمْرَي َنيِذّلأَو ) :ىلاعت - هلوقب دارأ امنإ هللا نأ ىلع كلذ ٌلد نعتلي

 اذإ ءيمذلاو «ملسملا دبعلاو ءيمذلا رحلا فذاقلا ناكو «جاوزألا ريغ ةفّدقلا «ةيآلا

 هنأو «دبعلا دح دبعلاو ءرحلا ّدح رحلا ُدْلَجَف ءًأاعم دحلا اودِلُج ةملسملا ةرحلا اوفذق

 هجرخأ امب هنم جرخي مل نإ .هدح هدحي مل نم مكحلا هيلع يرجي غلاب فذاق أربي مل

 .ةفوذقملا ىلع ةماع ةيآلا نأل ؛ ةفوذقملا ىلع دوهشلا نم هب ىلاعت هللا

 َمُك ) :تانصحلا نومري نيذلا يف ىلاعتو كرابت هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 يمار ىلع ةماع ةيآلا تناكف « ٌةَدِلَج َنيِدَمْت ْرَهوُدِلَجَأَف َءآَدَبُس ِةَعَبنأ اوُنأَي ْرَل

 ؛ينزت اهتيأر :لقي ملو اهامر وأ «ينزت اهتيأر :اطل يمارلا لاق ءاوس ناكف «ةنصح ا

 .[4-5 :رونلا] ( ٌميِحَرٌروُفَع هلأ َّنِإَق اوُحّلَصأَو كل غبن اونا نيا ا © ةوقسلا مه كينوأو هنأ ةدع م اوبل لج رْهوُدِلَجَأَف ءآَدَُش ةَعبنأب اوُنأَي زل ْمُك ٍيتَصحُمْلآ َنوُمرَي َنيِذلَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)
 .4"77وا" 5١ /ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «١17و114 /ص .ه /ج .مألا (؟)
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 () ناعللا باتك :(اضيأ) مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 ِتَنَصخُمْلآ َنوُمَرَي َنيِذْلاَو ) :ىلاعت هللا لاق :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 .ةيآلا © ةَدلَج َنيِيدَمَت ْرَهَوُدِلَجَأَف ءآَدَبْس ِةَعَبْرأب أوت اي مل مَ

 كلذ تبلط اذإ :كلذ نأ يف ًافلاخ عا مل مث :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام لك اذكهو .دحلا نم هنوجرخي ءادهش ةعبرأب فذاقلا تأي لو «ةرحلا ةفوذقملا

 .لاح لكب هل هذخأ هبلط نإ هل هذخأ مامإلا ىلع بجو دحأل ىلاعت هللا هبجوأ

 27 ةدترملاو دترملا ذؤ سانلا ضعب فالخ :(اضيأ) مألا

 ْرَل ٌمُث ٍتئَصَخُمْلأ َنوُمَرَي َنيِذْلاَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يتاللا يف نوملسملا لاقف «ةيآلا ( ٌةَدِلَج َنيِدمَت رهوُدلَجَأَف َءآَدَبْس ٍةَعَئَْأب اوُنأَي

 ذإ ىمرُي ءلجرلا نيبو اهنيب اوقرفي ملو «ةدلج نينامث ندلجي :تانصحملا نيمري

 ؟دحلا يف لجرلا نيبو اهنيب تقرف فيكف ءتمر

 سايقلاو «ءكيلع صنلا :هل انلقف ءهنع هللا افع :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .هل ًاريخ كلذ نوكي نأ وجرأ :تلقف «لتقت ةدترملا نأ :معزف .مكلوق

 .ًانَهَو هفالخ الو ,ةوق انلوق هلوق ديزي ام :هللا همحر يعفاشلا لاق

 /قيقحن مألا رظناو ءهأئعمب درو دقف :١١5 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 25786 /ص م /ج .مألا )غ0

 .ا59١/ص 3 /ج «بلطملا دبع .د

 47١. /ص ءال /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .178/ص .5/ج «مألا (؟)

 ا/ ١1١١



 :"” (ةقدصلاو ةبهلاو ءارشلا ف ىوعدلا) باب :(اضيأ) مألا
 َنوُمْرَي َنيِِذَلاَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ناكف «ةيآلا « َةَدْلَج َنيِدَمُت ْرُهوُدلَجَأَف َءآَدَبْس ٍةَعبْرأِب وُنَأَي زل ّمُّك ٍتَئَصحُمْل

 هفذق عقو نم ال .ءفذقب ةنصحم َدْصَق َدَّصَق نم وه «نينامث هدلجب رومأملا نأ ًانيب
 اذإ .فذقلا دصق دصقي مل ناك نم دحي ناك ول هنأ ىرت الأ «لاحب ةنصحم ىلع

 .ناميألا هب عقت ام لثمب فذقلا عقو

 ." تاداهشلا :(اضيأ) مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انريخأ

 َنوُمْرَي َنيِذّلاَو ) :كك هللا لاقو :لاق ىلاعت هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 .ةيآلا © ةَدلَج َنيِيَمُت ُْهَوُدِلَجَأَف َءآَدَبُس ِةَعَبْرأب اوُنَأَي رَل َهُ ِتنَصخُمْل َصخُمْلا

 لوسر اي :لاق ادعس نأ ةريره يبأ نع «هيبأ نع «ليهس نع «كلام انربخأ

 لاقف ؟ءادهش ةعبرأب يتآ ىتح هلهمأ ًالجر يتأرما عم تدجو نإ تيأرأ هللا
 .ثيدحلا "'« معن :هَي هللا لوسر

 : (دهاشلا عم نيميلا) باب :(اضيأ) مألا

 ل َمُث ٍتئَصخُمْلآ َنوُمَرَي َنيِدلاَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :- رواحملل :يأ - هل ليق «ةيآلا 4 ٌةَدِلَج َنيِنَمُت ْمُهوُدِلَجَأَ َءآَدَبس ٍةَعَبْرأب أوُتأَي

 رظناو «(نيميلا هيف بجي ام) باب 16 /ص ءال /ج «مألا رظناو «,517و١74/ص .”/ج ءمألا )١(

 .097 /ص ال /ج ,بلطملا دبع .د /قيقحت مألا
 مألا رظناو ««ىماتيلا ىلإ عفدلا دنع داهشإلا)» باب 87 /ص ءرظناو :«44 /ص ءال/ج ءمألا (؟)

 .14الو7١٠/ص ى/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت

 /ص 3 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص وهو .هجيرخت قبس ثيدحلا 2

 .171و/571مقرب 048
 مألا رظناو 2,7578و7//ص ١2/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .45و 86 /ص ءال/ج ءمألا (4)

 .195و197 /ص .8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت
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 الجر لجر فذق اذإف «ةعبرأب انزلا يف مكح هللا نأل ؛ كبك هللا لاق امك اذه

 ةنيب هيلع نوكي الو «ناز هنأب ةنيب هيلع ميقي نأ الإ ٌدحلا نم هجرخي مل ءانزلاب
 نأ ةعبرألاب ديرأ امنإو .دحي فذاق وهف ةعبرأ اومتي مل امو «ةعبرأ نم لقأ عطقت

 .(فوذقملا) هيلع دوهشملا دحيو .فذاقلا كلذ نم جرخيف ءانزلا هيلع تبثي

 .فذقلا ىلع ال انزلا ىلع تاداهش نهنأل ؛ انزلا دوهش مكح ًاعم مهمكحو
 دوهش ددع ركذي مل هنأل ؛ َدُح الجر فذق هنأب نادهاش لجر ىلع ماق اذإف

 الإ هل دحي نأ نم جرخي الو ءتفصو امث هريغو قالطلا ىلع ًاسايق ناكف فذقلا

 ,رهاظلا يف ًاقداص اذه نوكيو .دحيف فوذقملا ىلع انزلا نوتبثي ءادهش ةعبرأب

 .قفوملا ىلاعت هّللاو

 : (فذاقلا ةداهش) باب :(اضيأ) مألا

 ِتَنَصخُمْل َنوُمَرَي َنيِذَّلاَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ادبأ هدب مه اوُلَبقَت او ٌةَدْلَج َنيِدَمَت ْرُهوُدِلَجآَف َءآَدَُس ةعبزأب اوَُأَي زل مَ

 .ناتيآلا ( اوُباَت َنيِذَلا الإ © َنوُقِسَمْلآ ُمُه َكِيتلوُأو

 لبقت الو «نينامث فذاقلا برضي نأ َكِنَك هللا رمأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .بوتي نأ الأ ًاقساف هامسو ءًأدبأ ةداهش هل

 يف اندنع نوكي نأو «ةداهش هل لبقت ال نأو «نينامث برضي نأ مزلي :انلقف

 نأ نم جرخو .هتداهش تلبق بات اذإف ءبوتي نأ الإ قسفلاب يمس نم لاح
 .قسفلاب يمس نم لاح يف نوكي

 نوكت فيكف :لئاق لاق نإف ؛هسفن هباذكإ هتبوتو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 بنذلا كرتو فذقلاب قطن نأب نيبنذملا ٌدح يف ناك امنإ :هل ليق !؟باذكإلا ةبوتلا

 .١٠5/ص 28 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 86 /ص ءال /ج ألا قلد
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 ةدرلا يف بنذلا نوكي كلذكو «كلذب ةبوتلا نوكتو ءلطاب فذقلا :لوقي نأ وه

 .كرت يذلا ناميإلاب ءاهيف لوقلاب اهنع عوجرلا :ةبوتلاو ءاهب لوقلاب

 :'” (هلتقي ىتح لجرلا كسمي لجرلا) باب :(اضيأ) مألا

 ْرْل َمُث ٍتئَّصخُمْلَأ َنوُمَرَي َنيِذَلَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا قلخ نم ًادحأ دجأ ملو «ةيآلا ( ةَدِإَج َنيِينَمُث ٌمُهوُدِلَجآَف َءآَدَبْس ٍةَعَبْرأِب اوُنأَي

 .هلوق وأ .هسفن لعف ريغ ىلع طق ًادحأ دح «هب ىدتقي ىلاعت

 :"” هيلع ىَعّدملاو يِعّدملا :(اضيأ) مألا

 ْمُهوُدِلَجَأَف ) :تانصح ا ِةَفَدَق يف د هللا لاقو :هللا هحر يعفاشلا لاق

 ( اوُباَ ينل الإ © َنوُفِسَقْلا مه كيلو دب دن مه اوَُبقَت الو ٌةَدلَج َنيدم
 كبك هللا باتك يف نيب كلذو .هتداهش تلبق فذاقلا بات اذإ :انلقو «ناتيآلا

 :لوقي يرهزلا تعمس :لاق ةنييع نب نايفس انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 بيسملا نب ديعس ينربخأ .دهشأل ؛زوجت ال فذاقلا ةداهش نأ :قارعلا لهأ معز

 تلبق تبت نإ وأ ءكتداهش لبقت بت :ةركب يبأل لاق باطخلا نب رمع نأ

 .كتداهش

 «هيف تككش :لوقي هتعمس مث ءأرارم اذكه هب ثدحي نايفس تعمسو :لاق

 همسا ظفح يلع بهذف ءالجر ىّمس مث ينربخأل دهشأ :هللا همحر نايفس لاق

 هنأ كشي ال نايفس ناكو «بيسملا نب ديعس وه سيق نب رمع :يل لاقف ءتلأسف

 .4١1١/ص /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ل١ /ص ال /ج مألا )غ١(

 .21/ص «8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 377 /ص ال /ج مألا )0
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 َرُهوُدِلَجَأَف ) :لوقي كك هللا نإف نآرقلا رهاظ يف امأو :"” هللا همحر يعفاشلا لاق

 :لع هللا لاق فذقلابفأ :تلق ةيآلا « اَدَبأ ٌةَدَََس َمُهل اوُلَبقَت اَلَو ٌةدَلَج َنيِدَمَت

 :تلق ءيدنع دلجلاب :لاق ,؟دلجلاب مأ «ةيآلا © اَدَبأ ٌةَدََم َّمُه اوُلَبقت اَلَو )
 ... ؟فذقلاب بجو امئنإ دلجلاو كدنع كلذ ناك فيكو

 وأ كل زاج فيكف «ةيآلا « أوُباَت َنيِذَلا الإ ) :َكْق هللا لاق ذإ :هل تلقؤ

 !؟بات نإو فذاقلا ةداهش لبقأ ال :لوقي نأ ائيش ملعلا نم فلكت نأ دحأل

 :" (فذاقلا ةداهش ةزاجإ ف فالخلا) باب :(اضيأ) مألا
 برض اذإ :لاقف .فذاقلا يف سانلا ضعب انفلاخف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 تزاج هفوي ملو هبرض وأ ءدحلا برضي مل نإو ءأدبأ هتداهش زجت مل بات مث دحلا
 لوق ىلإ انبهذ انإف :لاقف «راثآلاو نآرقلا ىنعم نم تركذ ام هل تركذف «هتداهش

 ( اوُباَت َنيِذلأ الإ © َنوُقِسَْلا مه كيتَلوأو اَدبأ َةدَبَس مه "”اوُلبفت الو ) :ك هللا

 ءاذه لئاقل :تلقف .ةداهش مهل لبقن الو قسفلا مسا مهنع حرطن :انلقف «ناتيآلا

 يف متبهذ ًابهذم نوكيف تفصو ام ىلع ىنثتسي اميف كدنع ماكحألا دجت وأ

 !؟تفصو ام ريغ ىلع ءانثتسالا يف كدنع ماكحألا مأ ظفللا

 ءًادبأ كملكأ ال هللاو :لاق ول ًالجر تيأرأ :تلق .يل اذه حيضْوُأ :لاقف

 ديمح ريغل كنإو ءأرفس كعم جرخأ الو ءًاماعط كل لكآ الو ءاتيب كل لخدأ الو

 ام ىلع ًاعقاو ءانثتسالا نوكيأ - ىلاعت هللا ءاش نإ - ًابوث كوسكأ الو ءيدنع

 :لاق ؟هلك مالكلا ىلع وأ ءيدنع ديمح ريغ دعب ام ىلع وأ «6 اَدَبَأ ) :هلوق دعب

 .114-15 /ص :8/ج «بلطملا دبع 5 /قيقحت مألا رظناو 17و١١ /ص ءال /ج «مألا )غ0

 .7١7و١١7 /ص ؛4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 4١٠. /ص ءال/ج «مألا (؟)

 انبتك اذل .خسانلا نم طقسلا لعلو ةيآلا صنل فلاخم اذهو « مهل لبقت الو» :مألا يف تركذ ()
 .فحصملا يف يه امك ةيآلا

١١١ 



 هلك مالكلا ىلع ةيآلا يف ءانثتسالا عقوت مل فيكف :تلق .هلك مالكلا ىلع لب

 ."” !هلك مالكلا ىلع نيميلا يف رثكأ وه يذلا اذه يف اهتعقوأو

 :" (اصت هللا لزنا يتلا ضئارفلا) باب :ةلاسرلا
 مث ِتئَصخُملآ َنوُمَرَي َنيِذْلاَو ) :هؤانث لج هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق وكص ل اوردر وعزم

 اَدَبَأ ةَدئبْس مهل اوُلَبقَت الو ٌةدِلَج َنيِدَمَت ْرُهوُدِلْجَأَف َءآَدَبُس ٍةَعَبْرأب أوُنَأَي رَ
507 

 .ةيآلا ©« َنوُقِسَفْلَ مه كيتو

 لدي اذهو ."” رئارحلا «غلاوبلا :انهاه تانصحلاف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةفلتخم يناعمل عماج مسا ناصحإلا نأ ىلع

 نإ آَهََع هلأ َبَضَع نأ ) :ىلإ « ْمُهَجَوْزَأ َنوُمْرَي َنيَلاَو ) : كو هللا لاق
 "'” ( َنيِقِدَّصلأ َنِم ناك

 :'” دقعني ال امو حاكنلا هب دقعني يذلا مالكلا :مألا

 «ةيآلا « َمُهَجوزَأ َنوُمْرَي َنيِذْلآَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع ةلالد - بابلا لوأ يف يعفاشلا اهدروأ يتلا تايآلا نم اهريغو - اذه يفو

 ةداهش لوبق يعفاشلا ىورو :هلوق داز دقو 215916 /ص ؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو )١(

 ءاطع نع يبعشلا لئسو :لاق مث امهنع هللا يضر سابع نباو رمع نع «بات اذإ .فذاقلا

 .!؟هتداهش اولبقت الؤ «هتبوت هللا لبقي :لاقف فذاقلا نع هللا مهمحر دهاجمو

 .157١/ص :47؟و١47 /تارقفلا ةلاسرلا (؟)

 .تاملسملا :وه ًاثلاث ًاطرش داز دقو 1١ /ص /١/ج نآرقلا ماكحأ رظناو (؟)

 تهتف هنأ الإ آد مل نُكَي زو َمُهَجوزَأ َنوُمْرَي َنيِذلاَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك تايآلا (4)

 ّنِم ناك نإ هيَلَع هلا ٌتَنَْعَل أ هَل © َتترِقِدّصلأ َنِمَل هن 'هللب تدب ُعَيَْأ َرِهِدَحَأ

 نأ ةسِمكلَو © َترييِذَكْلا َنِمَل مهن لاب تدك َمَيرَأ َدَهْشَت نأ باد اب اوريو © َنيِيِدَكْل

 .[1-9 :رونلا] © َنيِقِدَّصلأ َنِم ناك نإ آنيَلَع هللا بضع

 *٠١. /ص 25 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .”ا/ /ص .ه /ج مألا (5)
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 نإو امهريغ مالكب عقي الو ءجيوزتلا وأ حاكنلا مساب الإ حاكن زوجي ال نأ

 :(* ةعلتخملا قالط اك فالخلا :(اضيأ) مألا

 ْتَقْلُط اذإ :لاقف ةعلتخملا يف سانلا ضعب انفلاخف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :تلق ؟نآرقلا نم ةجحلا نيأو - فلاخملا :يأ - لاق «قالطلا اهقحل ةدعلا يف

 .نيتيآلا رخآ ىلإ « َمُهَجاَوْزأ َنوُمْرَي َنيِذَلاَو ) :ىلاعت هللا لاق

 0 ناعللا :(اضيأ) مألا

 ِتَنَصخُمْلأ َنوُمْرَي َنيِِذلاَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َنوُمََي َنيِذْاَو ) :ىلاعت لاقو «ةيآلا "” [4 :رونلا] © آدَمُ ٍةعَرأ وُنَأَي مَ م
 املف «تايآلا ( َنيِقِدّصلآ َنِم ناك نإ آَيَلَع ِهَلَأ ّبَضَع ّنأ ) :ىلإ « َمُهَجَوْزَأ
 :هلوقب دارأ امنإ هللا نأ ىلع كلذ لد «نعتلي نأب فذاقلا جوزلا يف هللا مكح

 ...جاوزألا ريغ َةَقَدَقلا «ةيآلا '** « ٍتَنَصَحُمْلآ َنوُمْرَي َنيِذْلآَو )

 ىلع ةماع - ملعأ ىلاعت هّللاو - كلذك ناعللا يف ةيآلا تناك :لاق مث

 اه نمم ةفوذقملا تناك نإ .دحي وأ .نعالي فذاق جوز لك ناكف ةفَدَقلا جاوزألا

 ل اذإ دح اهيلعو ءأريزعت ٌّدح اهل نكي مل اذإ اهفذق نم ىلع نأل ؛ نكت مل وأ دح

 '.ًاعم نيتيآلا مومع نيب قارتفا ال هنأل ؛ لاح لكب نعتلت

 .595/ص .5/ج «بلطملا دبع 5 / قيقحت مألا رظناو 1١١6. /ص ه/ج مألا )غ0

 1١-1417١05/ص .477-477 /تارقفلا ةلاسرلا رظناو ١150 و ١؟: /ص .ه /ج ءمألا (؟)

 .77-١٠577/ص :5/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ««شماهلاو نتملا)
 .تايآلا هذهب قلعتم يهف اهريسفت رظنا (*)

 4 /مقر ةقباسلا ةيآلا ريسفت رظنا (4)
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 كبك هللا مكح امب نينعالتملا نيب ك# هللا لوسر نعال :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف سيل ام هيلإ جيتحا ام ناعللا يف ناعللا رضح نم ىكح دقو ءنآرقلا يف

 .هنم نآرقلا

 :لق :جوزلل لاقو ءنيجوزلا نيب مكاحلا نعال اذإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يتأي ىتح هيلع اهدر مث «(انزلا نم هب اهتيمر اميف نيقداصلا نمل ينإ هللاب دهْشأ)
 ءوبت نأ ىللاعت هللا قتا) :لاقو .هركذو هفقو ةعبارلا نم غرف اذإف ءتارم عبرأ اهب

 نم هب اهتيمر اميف نيبذاكلا نم تنك نإ يلع هللا ةنعل نإ :كلوق نإف هللا ةنعلب

 نإ دحلا هيلع ال ناك فقو نإف ءأبذاك تنك نإ ةنعللا كيلع بجوت ةبجوم انزلا

 .(ناعللا نم هيلع ام لمكأ دقف الا فلح نإو ءهب تماق

 هب ينامر اميف نيبذاكلا نمل هنإ هللاب دهشأ) :لوقتف ةجوزلل لوقي نأ يغبنيو
 "”يقتا) :لاقو ءاهركذو اهفقو ًاعبرأ تلمكأ اذإف ًاعبرأ اهوقت ىتح انزلا نم

 نم ناك نإ هللا بضغ ىلع) :كلوق نإف هللا بضغب يئوبت نأ يرذحاو هللا

 نإف «ةبذاك تنك نإ هللا بضغ كيلع بجوي «(انزلا نم هب ينامر اميف نيقداصلا

 يلو هّللاو ءامهيلع مكحلا اذهو ءاهنع دحلا طقسو ءاهيلع امم تغرف دقف تضم

 ينإ هللاب دهْشأ :لاق لّبَح وأ دلو راكنإب اهنعال نإف ءالاق امع باغ اميف امهرمأ

 ناك نإ- اذه اهَلّبَح وأ ءاذه اهدلو نإو ءانزلا نم هب اهتيمر اميف نيقداصلا نل
 هللا ةنعل يلعو :هلوق يفو «ةداهش لك يف اهلوقي مث .ىينم وه ام ءانز ْنِل ًالبح

 وأ لمحو انزب نيئيشب اهامر دق هنآل ؛انزلا ىلع هقدص ىلع ِهِفِلَح عم لخدت ىتح

 «لجرلا يف ةنعللاب نهنيب لصف مث ًاعبرأ تاداهشلا َكَبِك هللا ركذ املف «هيفني دلو

 هجو ىلع اذهو «(يرذحاو) هلوقو يه معفرلا ليبس ىلع ءايلا تابثإب مألا يف تدرو اذكه )١(

 هُنِإ ) :ىلاعت هلوق يف ءايلا تبثأ نم ةءارق ىلع عابشإلل اهتابثإ نوكي دقو موق دنع ةغل زئاج
 4٠[. :فسوي] « ٌريِطَيَو ٍقكَي نم
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 .ءبضغلاو ةئعللا يف تاداهشلا قارتفا لاح ىلع كلذ لد «ةأرملا يف بضغلاو

 ئرجتم هنأل ؛هيلع بجوأ نم ىلع ناتبجوم ةداهشلا دعب بضغلاو ةنعللاو

 ,نعتلي نأ ىلع ئرتجيف ديزي مث ءًالطاب ىلاعت هللاب ةداهشلا ىلعو «يفنلا ىلع
 نأ ءالهج ام كلذ نم فرع اذإ يلاولل يغبنيف «هللا ةنعلب وعدي نأ ىلعو

 .ةنسلاو باتكلاب ًالالدتسا ءامهل ًارظن ءامههقفي

 هللا يضر سابع نبا نع «هيبأ نع .بيلك نب مصاع نع «ةئييع نبا انربخأ
 يف هيف ىلع هدي عضي نأ الجر رمأ نينعالتملا نيب نعال نيح ف ينلا نأ» امهنع
 رميوع ةنعالم ثيدح ركذ مث -.ثيدحلا "' ةبجوم اهنإ :لاقو «ةسماخلا

 .كلي ينلا دنع ''' هتجوزو ينالجعلا

 « ْمُهَجوزَأ َنوُمَرَي َننلاَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :"” هللا همحر يعفاشلا لاق

 ريغب تملع وأ تيأر :لاق ًايمار جوزلا ناكف «ةيآلا ( ْرِهِدَحُأ ِةَدَهَشَف ) :ىلإ

 يف لخاد هنأب هب نعالي تيأر .فذقلا نم .هيف لقي ل ام هنم َلِبُق املف «ةيؤر
 هسفنل دهاش ريغ وهو «هلوق اذه يف لبق امنإ ناك اذإ مهنم جراخ ريغ ِةَفَدَقلا ةلمج

 فالتخا ال فذقلا لبق ءاربتسا ركذي مل نإو ,ىنم سيل لمحلا اذه نإ «هلوق لبق

 .كلذ نيب

 لبق ءطولا نم تقلع دقو ءاهأربتسا نوكي دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اهيف تضح رهشأ ةعست يناربتسا دق :تلاقو لاق ول هنأ ىرت الأ «ءاربتسالا

 دنئسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ..يقهيبلاو «يئاسنلاو .دواد وبأ هاور «نسح ثيدحلا 22(

 .165/مقرب 86 /ص 2" /ج «يعفاشلا

 «يمرادلاو «هجام نباو .يئاسنلاو «دواد وبأو .ملسمو يراخبلا هاور حيحص ثيدحلا (؟)

 .117/مقرب 86و 85 /ص .؟ /ج ؛يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «مهريغو

 /قيقحت مألا رظناو 011:-78/ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 7١ /ص 0 /ج ألا قفرفز

 .711وا””8//ص 25 /ج «بلطملا دبع .د
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 .ناك دق ءاربتسالا نوكي نأ نكمأ املف ءامئاق شارفلا ناك ام هل ىنعم ال

 نأ نكمأو .هريغ نم لمحلاو ءاهباصأ دق نوكي نأ نكمأف .همدقت دق لمَحو

 «ناعللاب دحلا نم هللا هجرخأ دقو ءدلولا يفنو ءانزلل هاوعد عيمج يف ًابذاك نوكي

 ولو ؛هلوقب دلولا ىفن نأ ىلع انللدتسا «دلولا هب انقحلأو هانددح هسفن بذكأ اذإ

 هقِحْلُي نأ هل نكي مل هيفنب مكحلا ىضمف «ءاربتسالاب الإ نوكي ال دلولا يفن ناك

 هللا لاق املف .هلوق ريغ ءاربتسالاو ؛ءاربتسالا نود طقف هلوقب نكي مل هنأل ؛هسفن

 َدَبْشَت نأ َباَّذَعْلَأ اََبَع اُوَرَدَيَو ) :جوزلا ناعل نم فصو ام دعب ىلاعتو كرابت

 «باذعلا اهيلع بجوأ َكَنك هللا نأ ىلع انللدتسا «ةيآلا © ِهّللأِب تاَدَبَس ٌعَيََأ
22 

 .- ملعأ هّللاو - هريغ ىنعم ةيآلا لمتحت ال ءدحجلا :باذعلاو

 2١7 ناعللا ف فالخلا :(اضيأ) مألا

 َمُهَسفنَأ آّلِإ كآَدَبْس َمُه نُكَي ْرَلَو ) :كك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 بِك هللا طرش نأل ؟ هل ةداهش ال نم نعالي نأ زجي ملف «ةيآلا « ْرِهِدَحأ أ ٌةَدَهَشَف

 .لودعلا الإ ةداهشلا يف نوملسملا زجي مل كلذكو .لودعلا دوهشلا يف

 ناعتلا هركذ دعب نم - ىلاعتو كرابت هللا لوق :"' هللا همحر يعقاشلا لاق

 انيب ناكف «ةيآلا © ِهَللِب تدم َعَبَرَأ َدَبْشَت نأ َباَذَعْلآ امنع اوَرَدَيَو ) :- جوزلا
 2ع

 نعتلت مل نإ اهمزل امب اهسفن نع أردت اهنأ ةيآلا يف - ملعأ هللاو - ءلكشم ريغ

 .ناعتلالاب

 .71"/ص .5/ج .«بلطملا دبع .د /قيقحن مألا رظناو 15 /ص ف /ج ألا قلل

 .":5/ص 0 /ج «بلطملا دبع د /قيقحت مألا رظناو ل /ص .ه /ج «مألا )0
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 راهظلاو ءاليإلاو قالطلا ماكحأ # :يأ - ''' بابلا اذه # فالخلا :(اضيأ) مألا

 :- ثرإلاو ناعللاو

 .ةيآلا « ْمُهَجوزَأ َنوُمْرَ
 همزليأ ةدعلا يف اهنم ىلآ نإ ًاثالث قلطملا تيأرفأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 فذق نإف :تلق .ال لاق ؟راهظلا همزليأ رهاظت نإف :تلق .ال :لاق ؟ءاليإلا

 ماكحألا هذهف :تلق .ال :لاق ؟اهثريأ تتام وأ .هثرتأ تام وأ ؟ناعللا همزليأ

 تسيل ًاثالث ةقلطملا ةجوزلا نأ ىلع ءلدت نيجوزلا نيب اهب َكَْ هللا مكح يتلا

 .!؟دتعت تناك نإو ةجوزب

 :©”راهظلا :(اضيأ) مألا

 مأ ريغ وأ تناك دلو مأ - هتمأ نم رهاظت اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 « َمُهَجوْزَأ َنوُمْرَي َنينَلاَو ) :ىلاعت هللا لاق كلذكو ...راهظلا همزلي مل - دلو

 ؛ نعتلي مل - اهنم رهاظم وهو :يأ - اهامر ولف ءجاوزألا نم تسيلو ؛ةيآلا

 نأ زاج ولو ءانجاوزأ انؤاسن امنإو ءانئاسن نم تسيل اهنأ َكبك هللا نع انلقع انأل

 هللا ركذ نأل ؛ اهلك اهمزل "” ماكحألا هذه نم ًادحاو - يضاقلا :يأ - مزلُي

 مألا رظناو 5١*23 /ص «١2/ج «يقهيبلل / يعفاشلا بقانم رظناو ١47 /ص ؛5 /ج ألا (00)

 88١. /ص .7/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت
 «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2707 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 270717 /ص ف/ج مألا (0

 .197/ص تلج

 .7017/ص «ينزملا رصتخم رظناو ؛ماكحألا هذه ضعبل نايب اهيفف ةقباسلا ةرقفلا رظنا (6)

 ا/ ١١



 00 ناعللا باتك :(اضيأ) مألا

 ىتح دحلا بلطت ملف ؛ هتجوز لجرلا فذق اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 «نعتلي نأ ىبأ اذإ َّدذُح وأ «نعتلا هتبلط مث هِفْعُث لو ءاهقرافي مل وأ ءاهقراف

 :ىلاعت هللا لاقو .دحي وأ جوزلا نعتليف هب موقي نأ اهيلول ناك تتام ول كلذكو

 وس م مد سم2 ووقت يأ وسد لوكا كسس كر ول رك فيس .*مر

 عبرا مهدحأ ةددهشف مهسفنأ ل ءادهش مه نكي َمَلَو مهجاوزا نومّري نيذلاو (

 ناك نإ آيلَع هللا َبَّصَع نأ ) :هلوق ىلإ « تريِقِوصلآ َنِمَل هن هّللاب تدب
2 

 .ةيآلا 6 َنيِقِدّصلأ َنِم

 نم جوزلا جرخأ هللا نأ َكْبَك هللا باتك يف أنيب ناكف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ٌةَسِمْلَأَو © تريِقِدَّصلآ َنِمَل ُهَنِإ هللأب تدب ُعَيَنأ ) :هتداهشب ةأرملا فذق
2 1 

 ريغ ةنصحلا فذاق جرخأ امك «ةيآلا « َنيِيِذَكْلا َنِم ناك نإ ''اهّيَلَع ِهّلأ َتتْعَل ّنأ

 كلذ يف تناكو ءانزلا نم هب اهفذق امب اهيلع نودهشي دوهش ةعبرأب ةجوزلا
 امكو ءاهّدح ةفوذقملا ةأرملا بلطت ىتح نعتلي نأ جوزلا ىلع سيل نأ :ةلالد

 .اهدح بلطت ىتح ّدح ةيبنجألا فذاق ىلع سيل

 :"' نوكي ال امو افذق نوكي ام :(اضيأ) مألا

 نإ ناعللا هيلعف لعف اذإف :لاق «ةيآلا « َمُهَجوْرَأ َنوُمْرَي َنيِذَلَو ) :َكك هللا لوقل

 ١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 37اوا ١ /ص «ينزملا رصتخم رظناو .38”/ص م /ج ألا 2غ(

 .الا'9و 7/١95 /ص 21/ج «بلطملا دبع 3 /قيقحت مآلا رظناو 0371:-778/ص

 .ملعأ هللاو ,خسنلا وأ ةعابطلا ءانثأ تطقس اهلعلو « هيلع نودب ةيآلا تدرو قف

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 3514 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 2544و” 97 /ص .ه /ج ءمألا (*)

 .79؟/ص 21/ج .بلطملا

١١4 



 تدلو ولو .هب اهتيمر يذلا انزلا نم وه لاق اذإ .هلمحو هدلو يفن هلو .هتبلط

 ٌدح الف ذحلا تبلط مث ينم سيل :لاقف ًالْمَح ىأر وأ ؛ينباب سيل :لاقف دلو

 م اهنكلو .اهفذقأ مل :لاق نإف ؟هذه تلق مل :لوقيف «دلولا يف ُهَفِقَي ىتح ناعل الو

 نأ الإ هبسن هقحلي الف ءاهحاكن فرع دقو ؛يلبق يريغ جوز نم هتدلو وأ هدلت

 هيف تناك اهنأ ملعي تقو يف هتجوز يهو هتدلو اهنأ ندهشي ةوسن عبرأب يتأت
 نإف .هرثكأ وأ لمحلا نم نوكي ام لقأ يف اهحاكن دنع هنم دلت نأ نكمي ؛هتجوز

 هتدلو ام وأ ؛هتجوز يهو هتدلو ام هنيمي تلأسف .ندهشي ةوسن عبرأ اهل نكي مل

 لكن نإو «ئرب فلح نإف .هانفلحأ .هبسن هقحل هيف هتدلو اذإ يذلا تقولا يف

 .همزلي مل فلحت مل نإو .همزل تفلح نإف ءاهانفلحأ

 ,"7 هيلع ىّعّدملاو يعّدملا :(اضيأ) مألا

 مل نكي َرَلَو َمُهَجوزَأ َنوُمْري َنيِذلاَو ) :د هللا لاق :هللا هحر يعفاشلا لاق

 .تايآلا 6 َنيِقِدَّصلأ َنِم ناك نإ آيل هَل َبَضَع نأ ) :هلوق ىلإ « ْمُهَسفنأ الإ دهس

 - جوز لك نأ د هللا باتك يف - ملعأ هللاو- نيبف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نم ًادحأ صخي م «نيقلطم نيجوزلا ركذ كنك هللا نأل ؛هتجوز نعالي - دق

 ام نأ ىلع ملعلا لهأ نم عامجإ الو ءرثأ الو «ةنس لدت ملو «هريغ نود جاوزألا

 .ضعب نود جاوزألا ضعب ةيآلا هذهب ديرأ

 نأ تبأ اذإ ْتْدُح ةأرملا نعتلت ملو ءجوزلا نعتلا نإ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 - ريخأ دقف «ةيآلا © َتَبْشَت نأ َباَّدَعْلأ اَبَع أَوَرَدَيَو ) :َكنك هللا لوقل ءنعتلت

 هللا مكح رهاظ اذهو «ناعللاب هأردت نأ الإ اهيلع ناك باذعلا نأ - ملعأ هللاو

 .زعو لج

 1و1 / ص 4ى/ج «بلطملا لبيع .د /قيفحت مألا رظناو 2.706 /ص ءال /ج مألا )غ0
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 0 هلل
 ْرَلَو ْمُهَجوْزَأ َنوُمْرَي َنيِذْلَو ) :َكْبَك هللا لاقو :

 لاق ؟اهنعاليأ ةدعلا يف ةعلتخملا ىمر اذإو «ةيآلا «ة 000

 اهنأ نيبت نآرقلابفأ :- هللا همحر يعفاشلا :يأ - تلق .ال :- رواحملا :يأ -

 .معن لاق ؟ةجوزب تسيل

 :"' (نيميلا هيف بجي ام) باب :(اضيأ) مألا

 ْمُهَجوزَأ َنوُمْرَي َنيِِذلاَو ) :جوزلا يف ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َّنِم َناك نإ آيَلَع هللا َبَضَع نأ ) :هلوق ىلإ « ْمُهُسْفنُأ آّلِإ ءآَدَبْس ّمُه نكي ْرَّلَو

 جوزلا ري هل لعجي ملو دحلاب جوزلا ريغ فذاقلا ىلع َكك هللا مكحف «تايآلا 4 َنيِقِدَّصل

 ةعبرأ فلحي نأب دحلا نم جدزا جرخأو .ءادهش ةعبرأب يتأي نأب الإ هنم اجرخم

 امهنيب سو "7 هناعتلاو دلولا ىفني :ي نأ ## هللا لوسر نسو ءاهناعتلاو نامي

 .هناعتلا عم ناميألاب دحلا اهنع ىلاعت هللا أردو «ةقرفلا

 , (ناسحتسالا لاطبإ) باب :(اضيأ) مألا

 رَلَو ْمُهَجوزَأ َنوُمْرَي َنيِلأَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مكحف ةيآلا ©« َباَّذَعْلأ اَبَع اوَرَدَيَو ) :كي لاقو © َمُهُسْفنَأ ةَّلِإ ءآَدَبْس َمُ نكي

 هنع أردو .نويبنجألا هملعي الام ةأرملا نم ملعي جوزلا ناك اذإ ؟امهنيب ناميألاب

 ءدحي نأ هتجوز ريغ فذقي لجرلا يف مكحو .بذاك امهدحأ نأ ىلع ءاهب اهنعو

 .7/14 /ص «8 /ج «بلطملا دبع .د / قيقحت مألا رظناو ١" /ص ءال /ج ءمألا )0غ(

 .60١5و؟١: /ص (8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 646 /ص ءال /ج مألا ةفز

 .98 /ص ال /ج .مآلا ةيشاح رظنا .-ملعأ هللاو- قايسلل طبضأ اذهو «هناعتلاب :اهلعل ()

 نتملا) «1-47١2155/ص 1471-2477 /تارقفلا ةلاسرلا رظناو 2704 /ص ءال/ج «مألا (8)

 .87 /ص «9/ج «بلطملا دبع .د / قيقحت مألا رظناو «(شماهلاو
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 ينالجعلا نيب ف هللا لوسر نعالو .لاق ام ىلع ءادهش ةعبرأب تأي مل نإ

 هللا لوسر لاقف ءاّمَحَّسلا نب كيرّشب اهفذقو .- اهدلول - اهجوز يفنب هتأرماو

 الف نيتيلإلا ميظع جعدأ محسأ - دلولا :ينعي - هب تءاج نإف اهورظنا » :8

 .هنم اهلمح نأ معزو ءاهجوز هب اهفذق يذلا كيرش ةفص كلتو « قدص الإ هارأ

 بذك - دق - الإ هارأ الف ةَرَحَو هنأك رميحأ هب تءاج نإو» :# هللا لوسر لاق

 .ءامحسلا نب كيرش هبشي هب تءاجف ءاهجوز ةفص .ةفصلا كلت تناكو « اهيلع

 هيف يل ناكل :يأ .ثيدحلا '''...هللا مكح ام الول ْْيبَل هرمآ نإ» : كي ينلا لاقف

 .اهجوز قدصب ةلالدلا نايبل :- ملعأ هّللاو - ؛هريغ ءاضق

 ,"” (دهاشلا عم نيميلا) باب :(اضيأ) مألا

 ْرِهِدَحأ ٌةَدنهَشَف ) :نينعالتملا يف كك هللا لوقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نك نإ لع هَل َتمْمَل نأ هَسِمََو © ترقد َنِمَل نإ لأب تدع عَن
6 

 فلاخلا ىلع نيميلا ديكأت ىلع َكبَو هللا باتكب انللدتساف «ناتيآلا (« نيبذكلا َنِم

 ريركتب ناعللا يف فلاحلا ىلعو «ةالصلا دعب نيميلا هيف مظعت يذلا تقولا يف
 .ةيآلا « َنيِبْذَكْلا َّنِم ناك نإ ِهّمَلَع هَل َتَتْعَل ّنأ ) :هلوقو «نيمبلا

 "7 (ةأرملا لحو ؛دلولا يضنو .ةقرفلا نم) :جوزلا ناعتلا دعب نوكي ام :(ًاضيا) مألا

 لخدت ىتح رخؤت نأ جوزلا لأسف ءاضئاح جوزلا نعتلا نيح تناك نإو تّدُح

 ١45 /مقرب 46-448 /ص 3و /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا قلل

 15١. /مقرب 244و9و7” /ص ءرظناو «ةددعتم تاياورب -١67

 ىنعم رسف ثيح 7١8 /ص «يزارلل /هبقاتمو يعفاشلا بادآ رظنا 5”23/ص الج ءمألا ةفإ

 .86/و 86ا/ /ص 8 /ج «بلطملا كلبع .د / قيقحت مألا رظناو «فلحلا :ةداهشلا

 ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ,7ا7١؟و؟١١/ص «ينزملا رصتخم رظناو 520223 /ص 0 /ج مألا فرفز

 ./ا“ه /ص «5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 1 778-10 /ص
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 ردقت ال ةضيرم تناك نإف .دجسملا بابب تفلحأو ءاهيلع كلذ نكي مل ءدجسملا

 .اهتيب يف تفلحأ ءجورخلا ىلع

 ًابيث تناكف ةضيرم يهو نيميلا نم تعنتما نإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .اهيلع يتأي لتقلا نأل ؛ ةفئاص ةعاس وأ دراب موي يف ناك نإ كلذكو «تمحر

 تلق امنإو .دحت مث رح او دربلا صقنيو ءحصت ىتح دحت مل اركب تناك نإو
 :باذعلاو «ةيآلا 6« َباَّذَعْلا اََع اًورْدَيَو ) :ىلاعت هللا لوقل جوزلا نعتلا اذإ دحت

 ولو «ناعتلالاب اهسفن نع أردت ملو ءجوزلا نعتلا اذإ دحت نأ اهيلع ناكف .دحلا

 «تنعتلا اهلقع اهيلإ باثو ترضح اذإف ءاهلقع ىلع تبلغ وأ َتَهِتَع وأ تباغ

 تسيل اهنآل ؛ ناعتلا الو ٌدح الف اهلقع اهيلإ بثي مل نإو .,تّدح لعفت مل نإف

 .دودحلا اهيلع نمم

 :"” (نيميلا ٌدر) باب :(ًاضيأ) مألا
 اهيلع ذحلا مقي لو ةأرملا سبح نم ىلع درلا يف - :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 «جوزلا نعتلاف نيجوز نيب متنعال نإ مكنأ متمعز فيكف :- نعتلت نأ تبأ اذإ

 ؛اهيلع دحلا باجيإ ىلع لدي نآرقلاو ءاهودحت ملو ءاهومتسبح نعتلت ةأرملا تبأو

 ,ةيآلا ( ِهّلَأِب تدل َعَبْرَأ َدَبْشَت نأ ِباّدَعْل اَْبَع اَوَرَدَيَو ) :لوقي كك هللا نأل

 .دهشت نأ الإ ءجوزلا نعتلا اذإ ءاهل مزال باذعلا نأ - ملعأ هللاو - نيف

 .هيف مكبهذم لصأ متفلاخو «نعتلت مل نإ "' ُدحُت لوقن نحنو

 دحلا ماقي نأ نم تفصو امك نآرقلا مكح اندجوو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لب ءًاسايقو ًاعابتا طقف تلكن اذإ ال ءجوزلا فلحو .تلكن اذإ ةأرملا ىلع

 17و57 /ص 28 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.1 0و”؟/ص ءال /ج مألا )غ0

 .( ِهّلأِب تدم َعَبْرأ َدَبْشَت نأ ِباّذَعْلآ اَبَع اُوَرْدَيَو ) :ةيآلا صن نم ذوخأم نيلوقلا الك (؟)
 ع
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 ول نأو .فارتعا وأ «موقت ةنيبب الإ اهيلع ّدح ال نأ يف سانلا فلتخي ال اهتدجو

 ءاهلبق جوزلا فلح اذإو «نيميلا كرتب دحت مل «نعتلت ملف نيميلا اهيلع تَّضرْع

 وه يذلا دلولاو دحلا هسفن نع عفادملا جوزلا نيمي تعمتجاف .فلحت مل مث

 ةلالدلاب .تّدح هنيمي وهو هناعتلا اهمزلأ امع اهوكنو ؛ينجألا نود همزلي مصخ

 .ةيآلا « َباَّذَعْلا اْبَع اًوَرَدَيَو ) :دل هللا لوقل

 00( . هد 1 5 5 5
 : ميدقو ديدج ناعل يباتك نم عماجلا نم رصتخم :يترملارصتخم

 ةرح اهمأو «ةينازلا تنب ةيناز اي :اهل لاق ولو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نعتلاو ءاهليكو وأ هتبلط اذإ اهمأل ٌدَحو ءامل نكي اهمأ ٌدح تبلطف «ةملسم

 أرب اذإف - لوألا دحلا نم :يأ - هدلج أربي ىتح سبحي لعفي مل نإف «هتأرمال

 تلبق نعتلأ انأ :لاق مث ءأطوس الإ هّثددحف ناعللا ىبأ ىتمو «نعتلي نأ الإ ٌدُح

 ال :لوقيو ةيبنجألا فذقي امك ءبرضلا نم ىضم اميف هل ءيش الو ؛هعوجر

 كلذكو .هل كلذ نوكيف مهب ىتآ انأ :لوقي مث ءدحلا ضعب برضيف دوهش ينآ

  :لئاق لاقو ءانلبق نعتلأ انأ :لوقت مث .دحلا ضعب تبرضف «نعتلت مل اذإ ةأرملا

 َنوُمَرَي َنيذْلَو ) :لوقي هللاو ,دلوب ًادساف ًاحاكن ةحوكنم نيبو هنيب تنعال فيك

ًِ 

 ؟ةيآلا © مهجور

 ملف .ثيدحلا '''« رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا» :8 ينلا لاق :هل تلقف

 «معن :لاق نيميلا كلم وأ .حيحصلا حاكنلاب ةباصإلا كلام نأ نوملسملا فلتخي

 هيف أردي الو .رهم هب نوكي الو بسنلا هب قحلي ال ءانزلاو :تلق.شارفلل اذه

 .معن :لاق ؟دح

 )١( «ينزملا رصتخم ص/7١8.
 /مقرب ,054/ص 7 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا قفز 11.
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 هتفرعمو هللا باتكل يعفاشلا ظفح ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 00 (..تاءارقلاب

 نب عيبرلا انثدح :لاق (يلظنحلا دمحم نبا :ىنعي) نمحرلا دبع انثدح :لاق

 اذكه سيل :لاقف «ةيآلا (« هَ ٌتَنَعَل ّنأ ) :يعفاشلا ىلع ئرُق :لاق ناميلس

 .ناتيآلا « هلأ َبِضَع ّنأ ) و ( ِهَلَأ َتَعَل نأ ) :ءارقإ أرقإ

 :"' (ناعللا) باب :رهازلا

 نكي ْرَّلَو د َمُهَجاوزَأ َنوُمْرَي َنيِذْلاَو ) :ك هللا لاق :هللا همحر يرهزألا لاق

 .انزلاب نومري نيذلاو :اهانعم «ةيآلا © ٌءآَدَبْس مه

 عَبرأ ) :أرقتو «ةيآلا © هللا تدهش ُعَبََأ ْرِهِدَحُأ ُةَدهَسَف ) :هلوقو

 ع

 ءادتبالا ربخ ©« ْعَبْرَأ ]و «ءادتبا 6« نيذّلاو ) :هلوقف 6« برأ ] :عفر نمم

 ريخ دسم نادسي أعم نانوكيو « ْرِهِدَحأ ٌةَددَهَشَف ) :هلوق وهو «هلبق يذلا

 .( َمُهَجاَوَز أ َنوُمَرَي َنيِذَلاَو ) :ىلاعت هلوق وهو «لوألا ءادتبالا

 تاداهش عبرأ مهدحأ دهشي نأ مهيلعف :ىنعملاف ©« مَيَرَأ 7 :بصن نمو

 دهشي نأ باذعلا مهنع أردي يذلاف :ىنعم ىلع هنإ :تلق تئش نإو .هللاب

 .ناميألا :تاداهشلا ىنعمو .هللاب تاداهش عبرأ مهدحأ

 اناك نإ .بضغلاو ةنعللا نم ناميألا بقع امل (ناعل) :مكحلا اذهل ليق امنإو

 ..داعبإلاو درطلا :نعللا لصأو .نيبذاك

 .7178/ص ؛١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم )غ0(

 .4415/ص «يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا (')
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 ديشلاب أ وأي مل ذر ءآَدَبُس ةَعَبرأب ِهَيَلَع وكاَج اَلَوَل ) : كو هللا لاق ِءآ

 [ 1+ :نونلا ] ' ” ( َنوُبِذَكْلآ مه هلآ َدنِع كلت

 "' انزلا ف ةداهشلا :مألا

 هَمَلَع وُاَج اَلْوَل ) :ةَفَدَقلا يف ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةيآلا © َنوُبِذَكْلآ ُمُه ِهّللا َدنِع كلبتلوُأف ءآَدبشلاب اوُنأَي ْمَل ْذِإَ "آد ةَعْبَر ب

 كك هلوسر مكحب مث .دَبَك هللا مكحب ,ةعبرأ نم لقأ دوهشلا انرلا يف زوجي الف

 هذ باطخلا نب رمع مهيلع مكح كلذكو َهَفَدَق مهف ةعبرأ اولمكي مل اذإف
 «تفصو اميف ًافالتخا اندلبب هتيقل دحأ نيب ملعأ ملو «ةفذقلا دلج "' مهدلجف

 دح اودح ةعبرأ اولمكي مل اذإ مهنأو ؛ةعبرأ نم لقأ انزلا يف لبقي ال هنأ نم

 (9 تاداهشلا :(اضيأ) مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 يَلَع وُءاَج اَلَوُل ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :لاق هّللا همحر يعفاشلا انربخأ
 نكن هم ًَ همر 2 0200 مع ساو يامل

 .ةيآلا ( َنوُبذكْلا مه هللا دنع كلبلوأف ٍءاَدبشلاب أوتأَي َمَل ذِإَف ءاآدبش ٍةعَبَرأب

 لدي عامجإلاو .لدع ريغ ةداهش زوجت ال هنأ ىلع لدي باتكلاو «ةعبرأ نم لقأ

 .هيلع دهشي امل لقاع ؛غلاب ءرح .لدع ةداهش الإ زوجي ال هنأ ىلع

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 /ص ينزملا رصتخم رظناو (..دوهش ةدع) باب "7١7 /ينزملا رصتخم رظناو 2077/ص .7/ج «مألا (؟)

 ."40 /ص 8 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 21١4 /ثيدحلا فالتخا باتك رظناو 4

 .دوهشلا ددع لمتكي 0: هنأل فذقلا دح ةثالثلا دلجف عبارلا نود ةداهشلا ةثالث ىدأ ثيح (*)

 1١. /ص 8 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .44 /ص ءال/ج «مألا (8)
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 ,") (ىماتيلا ىلإ عفدلا دنع داهشإلا) باب :(ًاضيأ) مألا
 يف مكحلا عطقي ال نأ ىلع لد ام :لئاق لاق نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 «كلذ ىلع نالدي َْبك هللا باتك نم ناتيآلا :هل ليق ؟ءادهش ةعبرأ نم لقأب انزلا

 ءآَدبشلاب أوُتأَي حل ْذِإَف ءآَدَبّس ةَعبرأب ِهَيَلَع وُءَج اَلَوُل ) :ةفذقلا يف كك هللا لاق

 اوفذق نم ىلع اوؤاج الول :لوقي .ةيآلا © َنوُبِذَكْلا مه هلآ دنع كلبتلوُأَف
 زل َمُك ٍتمَّصخُمْلآ َنوُمَرَي َنيِذْلاَو ) :كْك هللا لوقو ءاولاق امب ءادهش ةعبرأب انزلاب

 كلذ ىلع لدو ءةيآلا [؛ :رونلا] © ٌةَدِلَج َنيَِمُت رَهوُدِلَجَأَف َءآَدَهُس ِةَعَبْرأب أوُثأَي
 .عامجإلا مث ءرثألا مث «ةنسلا ؛ليزنتلاب ءافتكالا عم

 26 رِهَج جر ور أوطفَحو مِهِرَصِتأْنِم مأوُضْعَي تريْؤُملِل لق ٠ دبع هللا لاق

 ةحصو مالكلا لوصأب يعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 :"' اهيف هداقتعا

 ام ىلإ امهب رظني ال نأ نينيعلا ىلع هللا ضرفو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 لق ( :كلذ ف ىلاعتو كرابت لاقف .هاهن امع امهيضغي نأو ىلا مرح

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو «(دهاشلا عم نيميلا» باب 80 /ص رظناو 8١« /ص ءال/ج ألا (0)
 .187/ص 8 /ج «بلطملا

 َكِلَّذ ْرْهَجوُرُ أولطَقَحو ْمِهِرَصنأ ن أوُضْقَي َتيِمْؤُملِل لك ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا (؟)

 الو ْنْهَجوُرذ َنِظََححَو ٌنِمِرَصبَأ ْنِ م َنْضْضْعَي تكِوؤُملَل لَو © َنوُعَنْصَي ام يح هلآ نإ م قرأ
 لإ ٌنهَتئيز يبدي اَلَو 7 يوي لع ٌَنِِرْمْحي َنترْيلَو "اهني َرْهَظ ام الإ ٌنُهنيِز تيدتُي
 ب وأ ٌنهِنَوْحِإ وأ يَلوُعُب ءانبأ زأ ثهياتتأ زأ هتَلوُعُب ءآَباَء وأ تِعباَباَء أ َضتَلوُعُبل

 ٍلاَجَرلأ نب ء ةيزإلا ىلؤأِرتَغ تيويشلا وأ َنُهعَمْنَأ كلم امْوأ نويآَسن ذأ َيهيَوحأ نيو تيتو

 نوت ىم يان مل نأ قالو ءاسنا تع لع اوزَطي دل تأ لفطلا أ
 هيرو مر

 مرخألا /ص ع 0/2 :يقهيبل /يمناشلا بقانم قفرفز
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 مهدحأ رظني نأ «نيتيآلا © ْرُهَجوُرْف وظف ٌمِهرَصِتُأ ْنِم أوُضْعَي َيِيْؤُملِل ٠

 ؛جرفلا ظفح نم ءيش لك لاقو .هيلإ رظنُي نأ نم هجرف ظفحيو ؛هيخأ جرف ىلإ
 .رظنلا نم اهنإف «ةيآلا هذه الإ انزلا نم وهف.هللا باتك يف

 .ناميإلا نم وهو ءامهلمع وهو ,رصبلا ضغ نم نينيعلا ىلع هللا ضرف ام كلذف

 0” ( ْرككدِم ئَسَيألا أوُحكنَأَو ) : كو هللا لاق

 :'' نيثدحملا حاكن :مألا

 نبا نع ءديعس نب ىيحي نع «نايفس انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ."'ةيآلا [* :رونلا] © ةَكِرْشُم وأ هَيناَز اَلِإ حكمي ال ٍناَّرلآ ) :هلوق يف بيسملا

 ( كدي ئَسْيأْلا اوُحكدأَو ) :اهتخسن ؛ةخوسنم يه :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .نيملسملا ىمايأ نم يهف «ةيآلا

 :' ديبعلا حاكنإ نم بجي ام :(اضيأ) مألا

 زرْكدِم ئَسيألا اوُحكتُأَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هلوسر مث «ىلاعت هللا ماكحأ تلدف :ةيآلا © َمُكِبآَمإَو رٍدابِع ْنِم َنيِحلَّصلآَو

 .تابيثلا :مهامايأو ؛مهامايأ ىلع مهريغ وأ اوناك ءابآ ءايلوألل كلم ال نأ ف

 نإ ْمُكِبآَمِإَو ردِواَبِع ْنِم َنيِحِلَّصلََو زكي ئَسَيألا اوُحكنأو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 ٠.009 :رونلا] ( ٌميِلَع ُعِسو ُهَلآَو فِلْضَف نم ُهَلأ ُمونْفُي ءآَرَعُف اوُبوُكي

 7/ج «مألا رظناو «(نيدودحملا حاكن يف ءاج ام) ١58 /ص ءرظناو .7١/ص م/ج ألا (؟)

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 25 1478-50و 5”: /ص «ينزملا رصتخم رظناو 087“ /ص

 .18/ص .”/ج

 .اه ةخسانلا ةيآلا هذهب ةقلعتم ىهف اهريسفت رظنا (*)

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء.175 /ص ١« /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .١4/ص 6/ج ءمألا )0

 .17١1و117 /ص 5 /ج .بلطملا

١١/ 



 27 ءاكنلارمأ  ءاج ام :(اضيأ) مألا

 « رْكَدِم ئَمَيألا اوُحكِنَأَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ©« ِفِلَّضَف نِم ُهّلآ مُييْعُي ) :هلوق ىلإ

 لمتحي .سانلا مالكو «ةنسلاو باتكلا يف رمألاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :يناعم

 مرح ام لالحإ هرمأ ناكف ءهحابأ مث ًائيش مرح كي هللا نوكي نأ :اهدحأ

 .ةيآلا [؟ :ةدئاملا] © اوُداَطَصآَق َمدَلَح اَذِإَو )ز :كبك هللا لوقك

 نإ ) :كك هلوقل ,حاكتلاب مهدشر هيف ام ىلع مه نوكي نأ لمتجيو :اهيناث
 ىنغلا ببس هيف ام ىلع لدي .ةيآلا © ِمِلْضَف نم ُهّلآ ُمِهِنعُي َءآَرَقُف أوُنوُكَي
 ...فافعلاو

 ام :لاق هذ باطخلا نب رمع نأ انغلب :''' ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 نِم ُهّلَأ مِهِبْعُي ءآرقف أوُتوُكَي نإ ) :ةيآلا هذه دعب حاكنلا كرت نم لثم تيأر

 .ةيآلا 4 فلّضق

 نبا نأ «رانيد نب ورمع نع «نايفس انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انريخأ

 هللا يضر نينمؤملا مأ) ةصفح هل تلاقف .حكتي ال نأ دارأ امهنع هللا يضر رمع

 .كل اوُعَد ءكدعب نم شاعف دلو كل دلو نإف جوزت (اهنع

 .7129و 758 /ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2١117 /ص .ه /ج «مألا 23(

 بقانم رظناو 2179و 78١/ص «.١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 11١٠4« /ص ءه /ج ءمألا (؟)

 .7ا/5/ص .”/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2194 /ص ١ /ج «يعفاشلا

١78 



1 
 مهوب كف م نرمَيَأ تكلم اًمِم بَتكْلا َنوُغَتَبَي ِي َنيِذَلاَو ) : لَو هللا لاق

- 

 تاَء ىذأآ هلآ ٍلاَم نم مهوتاَءَو اروح مهِف َمَُمِلَعَد 004 هم 0 7

 "' بتاكملا :مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 امي َبَتكْلآ َنوُفَتَبَي َنيِذْلاَو ) :ك هللا لاق :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 ( مُكدَتاَع ىلا هلأ ٍلاَم نّم مُهوُناَدَو اََبَح مف َمُتَمِلَع نإ َمُهوُبراَكَف َمُكْدَمَيَأ تكلم
 ام ءاطعل لاق هنأ ءجيرج نبا نع كلملا دبع نب ثراحلا نب هللا دبع انربخأ «ةيآلا

 لام هدنع نكي مل نإف .لاملا الإ هارن ام :لاق ؟كلذ لك وأ حالصلا وأ لاملا ؟ريخلا

 .لاملا كلذ الإ ًاريخ بسحأ ام :لاق ؟قدص لجر ناكو

 .تناك ام مهنايدأو مهقالخأ ةنئاك ؛لاملا :« اربح ّمهِف َمُتَمِلَع ّنِإ ) :دهاجم لاق

 - اهب ةبطاخملاب اهنم ديرأ ام فرعي ةملك ريخلاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 َنيِذلاَو هِلْضَف نم ُهَأ ُمييْعُي َوَح حكي َنوُدَحاَل َنيِذلٍفِفََتْسَيَلَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 ىلا لل لَم ني مُهوُتاو اريك مف ْمُكمِلَع نإ ْمهوُبَِكَك ُْكْدَمْنَأ تكلم اًمي بقكلا وُ
 نههركُي نَمَو اَيثُدلآ ةؤَخا ضَرَع اوُعتَبَعَل اًمصََع َنْدرأ نإ ءاقبْلآ ىلَع مُكََِتَف أوُهركُم الو مُكدَتاَ

 .[8* :رونلا] 6 ٌميِحّرٌروُفُغ ٌنهِهرْكإ ِدْعَب ْنِم هللا ّنِإَ

 ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ل7 وال77 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 2١ /ص .8/ج مألا (؟)

 75و 57 /ص «94/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 177-21771/ص

 نم ١8٠١ /ةيآلاو ءجحلا ةروس نم 5 /ةيآلاو «ال /ةنيبلا ةروس نم ا٠/ /ةيآلا ريسفت رظناو (*)

 .ةيآلا هذهب تاقلعتم نهف ةرقبلا ةروس

 رخ ١



 ةيآلا « اريح ّمهِف َمُتْمِلَع ْنِإ ) :ك هللا لاق املف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :باتكلا نم هب انللدتسا ام ةلالدب اهيناعم رهظأ ناك

 .لاملا باستكا ىلع ةوق - ١

 :ةنامأ اذ نكي مل اذإ يدؤي الف .بسكيف ًايوق نوكي دق هنأل ؛ةنامأو ١-

 .يدؤي الف بسكلا ىلع ًايوق نوكي الف ًانيمأو

 .اذه الإ 6 اربَح ٌمِهِف َمُتَمِلَعْنِإ )

 يذ ريغ وأ ةعنص يوذ اناك ءاوس اذه يف ناغلابلا ةمألاو دبعلاو :لاق مث

 .- كلذ يف مالكلا طسبو- ةنامألاو باستكالا ىلع ةوق امهيف ناك اذإ ؛ةعنص

 :" انيمأ ًايوق هدبع بتاكي لجرلا ىلع بجي ام :(ًاضيأ) مألا
 اًمِي ّبتكلآ َنوُعَتَبَي َنيذْلاَو ) : دك هللا لوق يفو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لقعي نم بتاكي نأ نذأ امنإ هنأ ىلع ةلالد «ةيآلا « َمُهوُبِتاَكَف ّمُكُسَمْيَأ َتكْلَم

 غلاب ريغ الو هوتعم الو ىبص نم باتكلا يغتبت نأ تلطبأف «لقعي ال نم ال

 .ةيآلا هذهب «مهريغ مهنع بتاك وأ

 00 بتاكملا هب قتعي ام :(اضيا) مألا

 ْنِإ َمُهوُبِتاَكَف ) :لوقي كك هللا نإف :لئاق لاق نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةباتكلا ةحابإ .هتلمج كك هللا مكحأ ام اذه :ليق «ةيآلا © اَريَح مف مُحَمِلَع

 .هايإ هديس قاتعإب نوكي امنإ دبعلا قاتعإ نأ نابأو «هيف ليزنتلاب

 دبع .د / قيقحت مألا رظناو 2.157/ص 3 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ةرغز /ص ى/ج «مألا قرد

 .716 /ص 95 /ج .بلطملا

 7/0 /ص «9/ج «بلطملا دبع د / قيقحن مألا رظناو 1 /ص ى/ج ءمألا )0

١١٠ 



 ," ( َمُكَدَتاَد ىلا هلا ٍلاَم نِّي مُهوُناَءَو ) :38 هلوق ريسفت :(اضيأ) مألا

 دري نأ ديسلا ىلعف ءاهلك ةباتكلا بتاكملا ىَّدأ اذإو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 وأ بهذ نم اقرو هيطعي نأ دارأ ولو «هتثرو ىلعف تام نإف ءًائيش اهنم هيلع
 ذخأ امم هيطعيو ءاشي نأ الإ ؛هلوبق ىلع دبعلا ربجي مل «هيلع هبتاك ءيش نم ًاقرو

 - ملعأ ىلاعت هللاو - هبشي «ةيآلا © َمُكَدَتاَ ىلا هلأ ٍلاَم نِّم ) :هلوق نأل ؛هنم

 ينأ ىرت الأ ؛هيطعي نأ رمأ يذلا نم هطعي ملف «هريغ ًائيش هاطعأ اذإف هنم مكاتآ

 .؟هريغ نم هاطعي نأ ءيش يف قح هل ًادحأ ربجأ ال

 :"* (قادصلا) باتك :(اضيأ) مألا

 َنوُدَجح ال َنيِذّلا ٍفِفَعَعَسَيْلَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءاسنلا اوتؤي نآأب جاوزألا هللا رمأف «ةيآلا ©« ءِهِلَّضَف نِم هلأ َمُهيِيْعُي ْتَح اًحاَكَي

 .رهملاو رجألا وه :قادصلاو «قادصلا وه :رجألاو «نهتاقدصو نهروجأ

 :"” (ءانمتسالا) باب :(اضيأ) مألا

 َنوُدَجح ال َنيِذلا ٍفِفَْعَتْسَيَلَو ) :ىلاعت هللا لوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىتح اوربصيل :- ملعأ هّللاو - اهانعم «ةيآلا 6 ِِلَّضَف نِم ُهّلآ مُهيِبْعَي تَح احاكِن

 .ىلاعت هللا مهينغي

 /ص 2 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو رف /ص «ينزملا رصتخع رظناو 7” /ص 3/ج ألا قلل

 .719و 747 /ص 9 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء7

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو «(قادصلا يف ءاج ام) /509١/صو .58/ص .ه/ج «مألا ()

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.1560 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2.5: /ص ف /ج مألا قرف

 ١. 17 /ص .3/ج «بلطملا

١1١١ 



 :'' جورفلا هب لحت امو ؛ءامإلاو رئارحلا نم لحي ام ددع ف ءاج ام :(اضيأ) مألا

 نم تكلم ام ميرحت يف سانلا فلتخت مل نإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نيهجولا نم سيل هنأ ِلَّبِق نم ًامارح ءانمتسالا نوكي نأ تفخ كلذلف «مئاهبلا

 .جرفلل احيبأ نْيدللا

 ٍففَعَتَسَيْلَو ) :ىلاعت هللا لوقل هلحي نأ ىلإ بهاذ بهذ نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 امإ اونوكي نأ هبشيف «ةيآلا © هِلّضق نِم ُهّلأ ْمِهيِْغُي ىتَح اح اكن َنوُدَحع ال َنيِذَّلا

 هينغي نأ ىلإ ربصيف هب هل حبي مل ام جرفلاب ءرملا لوانتي نأ نع فافعتسالاب اورمأ
 .- ملعأ هّللاو - لحأ ام ىلإ ليبسلا دجيف .هلضف نم هلل

 0 (انزلا نع ءامإلا نيصحت نم بحتسي ام) باب :(اضيأ) مألا

 نإ ِءاَقبْلا ىلع َمُكَتَمَتَف أوهركت اَلَو ) :َكك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دق لجر يف تلزن اهنأ ريسفتلاب ملعلا لهأ ضعب معزف «ةيآلا « اصح َّنْدَرَأ

 لبق تلزن ليق دقو ,نهلوختيف دالوألاب هنيتأيل انزلا ىلع نههركي ءامإ هل .هامس
 .- ملعأ هللاو - انزلا دح

 خوسنم دودحلا لبق امف ءانزلا دح ءاج مث ءانزلا دح لبق تلزن تناك نإف

 دقف انزلا دح لعب تلزن تناك نإو .دودحلا باتك ف عوضوم .اذهو .دودحلاب

 يف تلزن «ةيآلا « ٌميِحَر ٌروُفَغ ٌنهِهَرْكِإ ِدَعَب ْنِم هلآ ّنِإَف ) :َكْك هللا لوق نإ :ليق

 رفغأ وه :يأ .روفغ ليقو .هيلع نهركأ ام نه روفغم هنأ «تاهركملا ءامإلا

 دحلا لاطبإ ىلع ةلالدلاك اذه يفو هيلع نهركأ امب نهذخاؤي نأ نم محرأو

 .778/ص 25/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.١16 /ص 0 /ج مألا قفز

 دبع .د / قيقحت مألا رظناو 21075 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2١715 /ص 6 /ج «مألا قفز

 .448و 445 /ص ."/ج «بلطملا

١١١ 



 ءرفكلا رفكلا ىلع هركأ نمع ىلاعت هّللا لطبأ دقو ءانزلا ىلع نهركأ اذإ نهنع

 .« هيلع اوهركتسا امو » :هتّمأ نع هللا عضو اميف هللا لوسر لاقو

 :''' قالطلاو حاكنلاو قتعلاو عويبلاو ريسلاو ةاكزلا ف ام :يعفاشلا بادآ

 2 م ارم هدوهص | رسعمس ا« رى
 [؛. .رونلا! ''' © رون نِم دْهَل اَمَق اَروُث م هللا لعمل نَمَو ) : 6 هللا لاق

 هلمح إ مث ءاهيف هماقمو نميلا ىلإ هجورخ ف ءاج ام) باب :يعفاشلا بقانم

 :"' (...ديشرلا نوراه ىلإ نميلا نم

 :يلي ام ديشرلا نوراحل هللا همحر يعفاشلا ةظعوم يف ءاج

 ترظنف ,1”فئكئوملا نسحلا تلبقتساو .فلس امب تربتعا ول امأ ...»

 «كلجأ بارتقا كينيع نيب ترّوصو «كلمأ ترّصقو .كدغل تمّدقو «كمويل

 الو «ةمادنلا دي كيلإ تدتما امل ةلهملاب رتغت مو ءايندلا ةدم ترصقتساو

 ةريحلا قاوُر ىوهلا كيلع برض نكلو «ةمايقلا يف ًأدغ تارسحلا '”كتردتبا

 )١( /ص «يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادأ 590.

 "اح قف ني ٌّجَوَم ءِقَف ني جم فَي نجل رع ىفوسملافك نأ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 ( رون نيم مل اَمق اً مهله لعمل مواهب كي ل مَْدَي جَرْخأ آدإ ضْعَب قو اهطمَب مَمْلُط
 4٠[. :روثلا]

 ١706. /ص .١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم ()

 :اهنم لوعفملا مسا (فنأ) ةدام .١٠؟6/ص ءطيحملا سوماقلا رظنا «كبابش لبتقم :يأ (:4)

 7١. /ص ء.طيسولا مجعملا رظناو ,فنتؤم
 رظناو «(هرداب) ةدام «.457” /ص ءطيحملا سوماقلا رظنا .تارسحلا كيلإ تعراس الو :يأ (0)

 .437 /ص ؛طيسولا مجعملا

١١5 * 



 اَمَق اًروُث هَل ُهَلَآ ٍلَعْجحَّْل نَمَو ) :اهارت دكت مل ةظعوم دي كل تدب اذإو «ككرتف
7 ”' 

 هقيهش العو هيدي نيب ناك ًاليدنم لب ىتح ديشرلا نوراه ىكبف : 3 ل

 .هباحتناو

 َنوُضرْعُم ممكتَمَُق درق اَذِإ مُجََيَب َمُكَحَيِل ِإوُسَرَو هلل هللا لِإ أَوْعُد اَذِإَو ) :كق هللا لاق

 توا در مأ ٌضَرُم مِيوُلُق ىف © َنيِنِعْذُم مل أوَُأَي ٌقَح ٌُقَحْلأ مه نكي نِإَو ©

 َنيِنِمْؤُمْلأ لَ َوَق ناك اَمْنِإ 8# تروُمِلَظلآ ُمُه َكِينَلوُأ لب. ءُهَلوُسَرَو ميَلع هلأ يك نأ

 َنوُحِلْفُمْلا مه كلو ١ اكَعَطََو اًنَعِمَس أوُلوُفَي نأ: َمُهنيَبرجَحَيِل ِلوسَرَو هللا لإ اَوُعُد اَذإ

 [ ها-غ4 :رونلا ]1 ''* ( َنوُريآفلا مه كيلو ِهَفكَيو هلا شكو ءٌةلوُسَرو هلا عِطُي نمو ©

 :"' (هلوسر ةعاط نم هللا رمأ ام) باب :ةلاسرلا

 هللا ملعأف :لاق (05- 48) تايآلا درس نأ دعب- :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؛ هّللا مكح ىلإ ءاعد ؛مهنيب مكحيل هللا لوسر ىلإ مهءاعد نأ ةيآلا هذه يف سانلا

 همكحل اوملس امئإف هللا لوسر مكحل اوملس اذإو .هللا لوسر مهنيب مكاحلا نأل

 .هللا ضرفب

 يف قبس امو .همكح هضارتفا ىنعم ىلع هّمْكُح هّمْكَح نأ مهملعأ هنأو

 هعابتاو هتياده نم هب هل دهش امو .هقيفوتو هتمصعب هداعسإ نم هؤانث لج هملع

 .هرمأ

 .ةظعوملا يوار نسحلا نب دمحم قيدص «ديز نب ةرامع :هب دوصقملا )١(

 .ةلماك انه تدرو تايآلا (؟)

 7١. /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ؛40و84 /ص .؟5-81؟1/1/ /تارقفلا ةلاسرلا 2

 ل



 اهنأ مهمالعإو ؛هلوسر ةعاط هقلخ مازلإب هضرف- ىلاعتو هناحبس- مكحاف
 نأو .هلوسر رمأو «هرمأ عابتا مهيلع ضرفلا نأ مهملعأ نأ مهل عمجف «هتعاط

 .هؤانث لج هرمأ عابتا هلوسر ىلع ضرف هنأ مهملعأ مث .هتعاط هلوسر ةعاط

 07( َرئلْيح ام مُكيَلَعَو َلْيْحاَم ِهّيَلَع اَمنِإَق اَوُلَوَت نِإَف ) : كو هللا لاق

 (اهتياهن ىلإ) ةيآلا عيبرلا أرق
 :"" سانلا ىلع مث 6 يبنلا ىلع ضرفلاو ليزنتلا أدتبم :مألا

 - 88 هلوسر ىلع :يأ - هيلع ىلاعت هللا ضرفف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ملو «هباتك نم ةيآ ريغ يف كلذ نابأو «مهلاتق هيلع ضرفي ملو هتدابعو مهغالبإ

 لمح ام ِهْيَلَع اَمنِإَف اَوُلَوَت نِإَف ) :ىلاعت هلوقو - اهنم - مهتلزعب هرمأي
 2 ول

 .اهتياهن ىلإ ةيآلا عيبرلا أرق «ةيآلا ( َرْئليْخ ام مُكَيَلَعَو

 "7 ( َووَكَرلآ اوَتاَءَو ةوَلَّصلآ أوُميِقَأَو ) : كي هللا لاق

 :( 7 ةمدقملا :ينزملارصتخم

 © ةركَرلا اوُتاَءَو ةَلّصلآ أوُميِقأَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 هللا لوسر ةنس ةلالدب ءصاخلا هب داري ًاماع ةاكزلاب ةيآلا جرخم رهاظ ناكف «ةيآلا

 ٌلْيْخ اَم هلع اَمنِإَف اَوُلوَت نإ َلوُسْلأ اوُميِطأَو هلأ اوُميِطَأ لق ) :ىللاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)
 .[5: :ررنلا] (« تِوُْملآ َُلَْلآ الإ لوُسَرلأ ىلَع امو أوُدَْهت ُهوُعِبِطُت نإَو رشح ام مُكيَلَعَو

 دبع .د / قيقحت مألا رظناو .4 /ص 3 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو لكف / ص 4 /ج ءمألا 23

 777” /ص قه /ج .بلطملا

 « َنوُمَحْيُن َمُكَلَعَل َلوُسّرلَأ اوُعِمِطَأَو ةكرلا اوُناَدَو ةَوَلّصلَأ أوُميِقَأَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (7)
 .[05 :رونلا]

 .د /قيقحت مألا رظناو 27 /ص «ثيدحلا فالتخا باتك رظناو «484 /ص :ينزملا رصتخم (4)
 .١7/ص 2٠١ /ج «بلطملا دبع

١١ 



 هيف بجي ال ام «ةاكزلا هيف امم اهنم نأو «ةاكز هيف سيل ام مهلاومأ نم نأ ىلع ف

 لد مث ,ةاكزلا هيف تناك هغلب اذإف ءاددع وأ .ًاليك وأ ءأنزو غلبي ىتح «ةاكزلا

 ءنزوب ذخؤي ًائيشو ءليكب ذخؤي ًائيشو .ددعب ذخؤي ًائيش ةاكزلا نم نأ ىلع

 .ددعب ءيش «رشع عبرو ءرشعو ءنسمخ هتاكز ام اهنم نأو

 رهو 5ك

 ("'  اوُنِدْعَتْسَمِلَف َمُلُحْلا ُمُكَنِم ُلَفَطألآ علب اَذِإَو ) : كو هللا لاق

 ("' ةالصلا هيلع بجت نميف :مألا

 قايس يف لاقف ناذئتسالا ىلاعتو كرابت هللا ركذ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 لَك هللا ضرفو ....ةيآلا « اوُنِذَعَتْسَيلف َمْلُحْلا ُمُكَمِم لفظا َعَلَب اَذِإَو ) :ةيآلا

 زاجأ نأب .ةنس ةرشع سمح لمكتسا نم ىلع هب 2 هللا لوسر نابأف .داهجلا

 نبا دحأ ماع هدرو ؛ةنس ةرشع سمخ نبا قدنخلا ماع امهنع هللا يضر رمع نبا

 ىلع نيبولغم ريغ - ضيحلا ةيراجلاو ,ملحلا مالغلا غلب اذإف «ةنس ةرشع عبرأ

 نم لقأ ينبا اناك نإو ءاهلك ضئارفلاو ةالصلا امهيلع تبجو - امهلوقع
 اذإ ةالصلاب امهنم دحاو لك رمأو «ةالصلا امهيلع تبجو «ةئس ةرشع سمح

 اهكرت ىلع امهبْدؤأو «غولبلا دعب اهكرت نمك انوكي مل '” القعي مل اذإف ءاهلقع

 .ًافيفخ ابدأ

 هر دءم رع
 تريزأأ َنَدْكَعْسَأ اًمَك اوُيِذدَْسَيلف َمُلُحْلآ ُمُكَدِم لفل َمَلَب ذِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 .[04 :رونلا] ( ٌميكَح ُطِيِلَع ُهَلآَو ْفِحَياَء َحكَل هلآ ُنيَبُي كلِلذَك َمهِلَبَق ني

 نم 7/ةيآلا ريسفت رظناو ؛81/ص .؟ /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو .19/ص ءا/ج ءمألا (0

 ١6١ /ص 31 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .ءاسنلا ةروس

 يهو القعي مل نإو :تدرو 87 /ص ١. /ج .نآرقلا ماكحأ يفو ءالقعي مل اذإو .تدرو مألا يف 2م

 .اهانرتخا اذل .قايسلل طبضألا
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 :'' (جحلا هيلع بجو نم ىلع جحلا ضرف) باب ؛.(جحلا) باتك :(اضيأ) مألا

 مكنِم ليقطألا ْعَلَب اَذِإَو ) :هركذ لج هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 نيذلا :ىنعي «ةيآلا « َمِهلَبَف ني تريلا َنّدَكْسَأ اًمك اوُبِذَكْسِيلَف َمُلُحْل
 مهناذيا يف ضرفلا مهيلع تبثي امنإ مهنأ ربخأف «نيغلابلا نم ناذئتسالاب مهرمأ

 .اوغلب اذإ ناذئتسالا يف

 0 داهجلا هيلع بجي ال نم :(اضيأ) مألا

 ْعلَب اَذِإَو ) :- ناذئتسالاب رمأ ذإ- قو هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © َمِهِلَبَق نم تريزلا َنَدْعْسَأ امك اوُيِذْنَتْسَيلَف َمّلُحْلا ْمُكَدِم سفطألا

 ملعأ ملام مث «ةنسلا تلدو ....نيغلابلا ىلع وه امنإ ناذئتسالا ضرف نأ ملعأف

 .تفصو ام لثم ىلع ملعلا لهأ نم ًافلاحم هيف

 0 يدقاولا ريس :(اضيأ) مألا

 نيغلابلا ىلع دودحلاو داهجلا ضرف لصأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 نم ةنسلاو باتكلا يف ,نيملسملا ءاسنلا نم غلاوبلا ىلع ضئارفلاو ءلاجرلا نم

 َمُلُحْلا مُكنِم ليقطألا ْعَلَب اَذِإَو ) :ىلاعت هللا لوقف باتكلا امآف ؛نيعضوم

 اذإ مهيلع نأ ربخاف .ةيآلا ( َمِهِلَبَق نم تريزا َنَدْنَعْسَأ اًمك اوُنِذَكَتْسَيلَ

 عضوملا ركذ مث -.نيغلابلا نم مهلبق نم ىلع ناك امك ءًاضرف ناذئتسالا اوغلب
 .- ءاسنلا ةروس نم ” /ةيآلا «يناثلا

 .١77/ص 27” /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.٠١9 /ص ء3ق/ج مألا )غ0(

 دبع .د / قيقحت مألا رظناو 7 /ص ل /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو لكك /ص 3 /ج ءمآلا )0

 .574/ص 6/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 35١ /ص 4 /ج مألا قفرفز
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 ,) جاوزألا نم هقالط عقي ال نم :(اضيأ) مألا

 كلذو .دودحلاو ةالصلا ضرف همزل نم قالط عقي :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم ضئارفلاب بطوخ امئإ هنآل ؛ هلقع ىلع بولغم ريغ لاجرلا نم غلاب لك
 ىو ءصو 2

 .ةيآلا ( اوُنِذَعَتْسَمَلَف َمُلُحْلآ ُمُكَنِم ُلدَفطألآَعَلَب اَذِإَو ) :ىلاعت هللا لوقل ؛غلب

 تولع سلف اح اك َنوُجَرَي ال ىلا ِءآَسنِلأ نم ُدِعَوَْلآَو) : ف هللا لاق
 20 2 2 هما #ي8

 م

 7 حاكنلا رمأ 4 ءاج ام :مألا

 َنوُجَْرَي اَل ىلا ِءاَسْيل َنِم ُدِعَوَفْلاَو ) :لاقف ءحاكن ىلإ نهبدني ملو .دوعقلا

 .ةيآلا ( ةكيزب جربت َريَغ وبان رْعَضَي نأ ُحاَنُج َلَع سيف اعاَك
 ع

 : © (رفاسملا ةالص) باب :(اضيأ) مألا

 برضلا يف ةالصلا رصق نأ ىلاعت هللا باتك يف ًانيب ناكف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءاورصقي نأ مهيلع ًاضرف نأ ال ؛هقلخ نع كيك هللا نم فيفخت فوخلاو ضرألا يف

 .ةيآلا ©« كرُهَباَيِث َرْعَضَي نأ ٌحاَتُج كوَيلَع سِيَلَف ) :هلوق ناك امكو

 .َنْمِئَأ ام ءاهنعضي ملو نهبايث نسبل ولف :'' هلوق نآرقلا ماكحأ يف دازو

 )١( /ص 2" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2561 /ص .ه /ج ألا 51٠.

 نأ ْحانُج بويل َسِيَلَف احاكَي َنوُجَرَي ال ىتْل ِءاَسْيلأ َنِم ُدِعَوَقْلاَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟١)

 ."ا/ا/ /ص .”/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2154 /ص .ه /ج ءمألا (9)

 ."00 /ص .7 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «175 /ص ء١/ج ءمألا (:5)

 .47 /ص ١« /ج «نآرقلا ماكحأ رظنا )0(
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 :''' (... عماجلا نم هريغو حاكنلا ذل) بيغرتلا :ينزملارصتخم

 (ةيآلا « ٍءآَسْيلَآ َنِم ُدِعَوَقْلآَو ) :ىلاعت هللا ركذ دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هيلإ جاتحي نم هيلإ بودنملا نأ لدف «حاكنلا ىلإ نهبدني مو

 :' (حاكنلا ذ) باب :رهازلا
 نهو «ةيآلا « ِءآَسْيلآ َنِم ُدِعَوقْلاَو ) :هللا ركذو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نع تدعق ىتلا يهو "”-ءاه ريغب- (دعاق) ةدحاولاو ءًاحاكن نوجري ال يتاوللا
 .ضيحلا نع ندعق يتاللا :دعاوقلا :ليقو هوجرت الو .هديرت ال :يأ «جاوزلا

 ْنِم أوُمأَت ن أ كي كع اَو جرَح ضرما ىلع الو ) فهلا لا
 قف

 0 (رفاسملا ةالص) باب :مألا

 الو جرح ٍضَمْلا لع اَلَو ) :ىلاعت هلوق ناك امكو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم اولكأي نأ مهيلع أمتح نأ ال :ةيآلا ( ْمُكَتوُيُب و ذم اوُكَأَت نأ َمُكِسْفنَأ َنَع

 ةيآلا يف ركذ امم لكألاب مهل ةصخر يأ مهريغ تويب الو «مهتويب

 . 157 /ص ؛ينزملا رصتخم قلد

 : 4٠0 /ص «يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا قف

 ءاذكه ىئنألاو ركذلا ىلع قلطي دعاقلا ظفل نأل «ةطوقنم ءاه وأ «ةطوبرم ءات نودب :دصقي (9)
 .(َدعق) ةدام « ,/1:8 /ص .طيسولا مجعملاو "117 /ص طيح لا سوماقلا رظنا

 ٍضيِرَمْلا ىلع اَلَو جَرَح جّرغألا لع اَلَو ٌجَرَح ئمعألا لع َسِيَل ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (4)

 توُيب زأ ْمُكِحَهْمُأ تبويب زأ ْمُكِيآَباَء ٍتوُبُي ؤأ ْمُكتوُيب ْنِم اوُكَأَت نأ َمُكِسْفنَأ َنَع الو ٌّجَرَح
 ٍِتوُيب وأ ْمُكِلوْحَأ ٍتوُيُب وأ َمكِتَع ٍتوُيْب وأ ْرُكِمع تو وأ ْمكِتوْحَأ ِتوُبُب زأ ْمُكِنوْخِإ

 اس ل لع ريل مُكَفيِدَص زأ هَقاَفُم رْثَكَلَم امرأ ْكِيَلَع :
 ىلبذَح بط ُةَكحَرَبُم للا دنع ْنْي ٌةَيع ْجكِسفنُأ ْلَع اوُمِلسَف اك ويب متلَخَد اًذِإَف اكاَتْمَأ

 1١[. :رونلا] ( َتروُلِقْعَت ّمُكلَعَل ِتيآلا ْمُكَل ُهَل
 .1/ /ص «ثيدحلا فالتخا رظناو 145١ /ص «ينزملا رصتخم رظناو 2117/5 /ص ءق/ج «مألا )0

 ."66 /ص 23 /ج «بلطملا دبع 3 / قيقحن مألا رظناو
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 0 داهجلا كرت ف ةنامزلاو ضرملاو فعضلاب رذع هل نم :(اضيا) مألا

 ٌجَرَح ئَمعَألا َلَع سيل ) :داهجلا يف كك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © ٌّجَرَح ٍضيِرَمْلا ع الو ٌجَرَح جرغألا ىلَع اّلَو

 ءاولاق ام هبشأ وهو .اودهاجي ال نأ جرح ال نأ يف تلزن :ليقو «ةدحاولا لجرلا

 نضضرف نم نيجراخ ريغو .ءافعضلا دح يف نولخاد مهو «هريغ لمتح ريغو

 نأ - ملعأ ىلاعت هللاو - لمتحي الو .دودحلا الو موصلا الو ةالصلا الو جحلا

 .ضئارفلا نم . هريغ نود داهجلا يف جرحلا عضو الإ «ةيآلا هذهب ديرأ نوكي

 اَذِإَو ِهِلوُسَرَو هاب أوُنَماَ َنيِذْلا تر وُئِوّؤُمْلا اَمْنِإ ) : كو هللا لاق

 07 ( ُموُقذَعَعَسي قحايغذت ول عياج تأ لع ذقت الا

 :"' هيبت ةنس عابتا هباتك هللا ضرف نايب :ةلاسرلا

 أوُماَء َنيِذّلا تروُئمْؤُمْل اَمْنِإ ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 6« ُهوُنِذِعَتْسَي ىَح اوُبَهْذَي مل ٍعِماَج رمأ نع دْمَعَم اوُناَك اَذِإَو ِلوُسَرَو هَل لاا ع

 .هلوسر مث هللاب ناميإلا :هل عبت هاوس ام يذلا «ناميإلا ءادتبا لامك لعجف «ةيآلا

 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 235594 /ص /ينزملا رصتخم رظناو «177 /ص «4 /ج «مألا )١(

 .7594"7/ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 71" /ص 7 /ج 7

 يأ ْنلَع محم اوُناَك اّذِإَو ِوُسَرَو ِهَلأب اوما َنيِلا َوُئيْؤُمْل امْنِإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 اًدَق "لوس هلآب توئيؤُي َنيِذَل أ كليو َكتوُنِذْحْسَي نينا نإ ةوُئِذكَسَي ْهَح اوُبَهْذَي مَ ماج

 .[0 :رونلا] ( ٌميِحَردوُفَغ هلأ إ "هلآ مهر ففَتْساَو ْمُهنِي َتْدِش نَمِل نأ مِنَ ضب َكوُبَدْتسَأ

 .58و 1١ /ص ١« /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ءال”والده /ص 7 7"-178 /تارقفلا ةلاسرلا (9)
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 ىتح ءأدبأ ناميإلا لامك مسا هيلع عقي مل :هلوسرب نمؤي ملو هب دبع نمآ ولف

 مكحلا نب رمع نع راسي نب ءاطع نع .«ةماسأ نب لاله نع .كلام انربخأ

 .؟اهقتعأفأ «ةبقر يلع هللا لوسر اي :تلقف «ةيراجي يي هللا لوسر تيتأ» :لاق

 تنأ :تلاق ؟انأ نمو :لاقف .ءامسلا يف تلاقف ؟هللا نيأ :هّللا لوسر اهل لاقف

 .ثيدحلا « اهقتعأف :لاق هللا لوسر

 «كلام ريغ هاور كلذكو (مكحلا نب ةيواعم) وهو :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 "7 ( اًضْعَب مُكِضْعَب ِءاَعُدك ْجكتْبَب ٍلوُسرلأ ءآَعُداوُلَعُج ال ) : كو هللا لاق

 0 هجاوزأو 8 هللا لوسر رمأ 4 ءاجام :مألا

 و

 ْمُكَنِبَب ٍلوُسّرلَأ َآَعُد اوُلَعَجت ال ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © اّضَعَب مُكِضَعَب ِءاَعُدُك

 ىلع اهرظح ءايشأ هل حابأو «ةماركو هيلإ ةبرق - هللا ءاش نإ - اهب هديزيل هقلخ

 يهو هل هتمارك نم ىصحي ال ام عم هتليضفل ًانييبتو هتمارك يف ةدايز هقلخ

 .اهعضاوم يف ةعوضوم

 هلآ مَلعَي ذق اَّضْعَب مُكِضَعَي ءاَعّدُك ْمُكَتَْب ٍلوُسَولأ ءاَعُد اوُلعَجت ال ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 ُباَذَع ْمُهَيِصُيَوأ ةقثف َمهَمِصُت نأ ةدرنأ ْنَع َنوُِلاحَنيِذلأ ِرَدحَلف اذا مكي توُللَسَتَي يذلا
 .[17 :رونلا] ©« ديل

 .71”١7/ص "7 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 11١.« /ص .ه /ج «مألا (؟)
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 :"” (ةداهشلاب حاكنلاو ةالولا حاكن) باب :(اضيأ) مألا

 لوق ىلإ ''' ىرت الأ هنع يهنلاو هب رمألا ىلع © هللا لوسر مزع اذإ هنع هدري

 ُباَذَع مُهَيِصُي ْوَأ ٌةْنِف َمُكيِصُْت نأ هرم ْنَع َنوُفِلاَحُم َنيِذْلا رَّدَحَيل ) :كَك هللا

 .ةيآلا « كيل

 :"' (ةيضقألا) ف باب :(اضيأ) مألا

 « هنأ نَع َنوُفِلاَحْ سنا ٍرَدَحَيلَف ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يتفي نأ مكاحل الو تفمل سيلف كلي هيبن ةنس مث هللا باتك قحلا نأ ملعف «ةيآلا

 اذإف «لاحب امهنم ًادحاو الو ءامهفلاخي نأ الو ءامهب ًاملاع نوكي ىتح مكحيالو

 نيصوصنم ادجوي مل اذإف ءدودرم همكحو كك هلل صاع وهف امهفلاخ

 .داهتجالاف

 | ر در يتلا د يأ] م : (اهلكرابخألا تدر ىتلا ةفئاطلا ةياكح) باب :(اضيأ) و

 نأ َهِرْمُأ ْنَع َنوُفِلاَحم َنيِذّلأ ِرَّدَحَيلَف ) :هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َِع م .4ة ره 2

 .ةيآلا © ٌميِلَأ ٌباَذَع َمُحيِصُي ْوَأ ُهئْنِف مكييِصت

 )١( /ص ؛5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «8١212/ص م/جءمألا 47١.

 .اوهركو اوبحأ اميف هللا ةعاط بوجو ىلع ًاديكأت (؟)
 واولاب ةبآلا ظفل ركذ دقو ءالالا“ /ص ١ /ج «يعفاشلا بقانم رظناو «97” /ص ءال /ج ءمألا (9)

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو «(رذحيلف) ءافلاب اهانتبثأ يذلا صنلل فلاح اذهو (رذحيلو)

 .9١7/ص 8 /ج «بلطملا

 .د /قيقحت مألا رظناو 39وا8 /مقرب 1١7. /ص «ملعلا عامج رظناو 7174 /ص ءال/ج ألا (:)
 ١١. /ص «9/ج «بلطملا دبع
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 اهنأ نم :ةمكحلا يف هلوقن نأ انب ىلوأ ءيش نم ام :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مكحل ميلستلاب رمأ هللا نأ :انباحصأ لاق.ام ضعب ناك ولو © هللا لوسر ةنس

 ىلإ بسني نأب - هل مّلسُي مل نم ناكل «هلزنأ امم وه امنإ :هتمكحو هك هللا لوسر

 هللا لوسر مكحل ''' ميلستلا كرت ىلإ بسني نأب هنم ىلوأ هللا تايآب رفك هنأ -

 :"” ليخلا ليضفتو لجارلاو سرافلا مهس :(ًاضيأ) مألا

 نأ ةمرمأ َنَع َنوُفِلاَحم نيل رَدَحَيلَف ) :َكْو هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نايفس انريخأف ُهّيَع هللا لوسر كلذ نيبو ةيآلا © ديِلَأ ُباَذَع ْمُهيِصُي وأ ةكتِف َمييِصُت

 نع «هيبأ نع «عفار يبأ نب هللا ديبع ىنربخأ :لاق ءرضنلا يبأ ملاس نع ةنييع نبا

 وأ هب ترمأ امم يرمأ نم رمألا مكدحأ ءاج ام نفرعأ امر :لاق هنأ تع هللا لوسر

 .ثيدحلا "”« هب انلخأ كك هللا باتك يف اندجو ام ءاذه ام يردن ال :لوقيف .هنع تيهن

 :' 7 (هلوسر ةعاط نم هللا رمأ ام) باب :ةلاسرلا

 # حسو

 ٍلوُسَرلَأ َءآَعُد اوُلَعَجَ ال ) :ىلاعتو كرابت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اذاَوِل ْمُكنِم توُلَلَسَتَي تريز هلآ ُمَلْعَي ذق 'اًضْعَب مُكِضْعَب ءاَعُدك ْمُكَنِيَ ع 0 م روم وتوال وم هل يه وهل داو ررت نى دهر

 دبع .د /قيقحت مألا نم ةرابعلا ميقتست ىتح هانتبثأاو خسنلا ضعب نم طقس نيتضرتعملا نيب ام )00(

 3٠١(. ٠ /ص 29 /ج «شماهلا) بلطملا

 .194 /ص «8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 9" 5 ١ص ءال/ج «مألا (؟)

 ةياورلا هذهو «ثيدحلا « ...هتكيرأ ىلع ًاثكتم مكدحأ نيفلأ ال » :دنسملا يف درو ثيدحلا ()

 ملو ,”7والا /مقرب ,50و44 /ص .١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ؛ةحيحص

 ىنعملاب هركذ يعفاشلا لعل وأ ةنسلا بتك يف هنع تكحب اميف هالعأ صنلاب درو ام ةياور دجأ

 .- ملعأ هلو -

 رونلا ةروس نم 144-575 /تايآلا ريسفت رظناو « 47-84 /ص ,7178و5/١ /ناترقفلا ةلاسرلا (:)

 .انه امب ةطبترم يهف
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 .قبآلا (ليلأ باع ميس أ ٌةنتف ُةكَِف َمكَيِصُت نأ هرم نع َنوُفِلاَح َنيِذلا رَدَحَيلَ

 مهنيب مكحيل © هللا لوسر ىلإ مهءاعد نأ «ةيآلا هذه يف سانلا هللا ملعأف
 كف لوس مكحل ومس اذإو للا لوسر مهنيب مكاحلا نأل ؛ هللا مكح ىلإ ءاعد

 .هللا ضرفب همكحل اومّلس امئإف هللا

 عابتا مهيلع ضرفلا نأ مهملعأ نأ ممل عمجف :'' ' هللا همحر يعفاشلا لاق

 هلوسر ىلع ضرف هنأ مهملعأ مث .هتعاط هلوسر ةعاط نأو .هلوسر رمأو هرمأ

 .هؤانث لج هرمأ عابتا

 م46 /ص لما /ةرقفلا ةلاسرلا كلب
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 َتَييَلَعلِل َنوُكَيِل ءمِدَبَع لع َناقَرفْلا لَ ارت ىِذّلا َكَراَبَت ) : كي هللا لاق

 "' ( ًريِذَت

 فالتخالا نيبرخآ هجو :ةلاسرلا 0

 نع «ةورع نع .باهش نبا نع «كلام انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 تعمس :لوقي #4 باطخلا نب رمع تعمس :لاق يراقلا دبع نب نمحر لادبع

 85 يبنلا ناكو ءاهؤرقأ ام ريغ ىلع ناقرفلا ةروس أرقي مازح نب ميكح نب ماشه

 هب تئجف «هئادرب ''' هُتبَبل مث فرصنا ىتح هتلهمأ مث هيلع لجعأ تدكف اهينأرقأ

 ريغ ىلع ناقرفلا ةروس أرقي اذه تعمس ينإ هللا لوسر اي :تلقف .ك# ىبلا ىلإ

 لاقف ءأرقي هتعمس يتلا ةءارقلا أرقف «« أرقا » :هّللا لوسر هل لاقف ؟اهينتأرقأ ام

 «تلزنأ اذكه » :لاقف «تأرقف « أرقأ» :يل لاق مث «« تلزنأ اذكه» :هللا لوسر

 .ثيدحلا '*'« - هنم - رسيت ام اوؤرقاف .فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا اذه نإ

 وأ ءاهتياهن ىلإ اهوأ نم ةروسلا ةءارقب أدب هنأ ىلع ةلالدو ينم ًاداهتجا ىلوألا ةيآلا تدروأ )١(

 .هتءارق يف فقو ام ةياهن

 .11/7-717/0 /ص ءاله6-اله7 /تارقفلا ةلاسرلا (')

 ءردصلا نم ةدالقلا عضوم يهو هللا نم ذوخأم ؛هتررجو هئادر عماجمب تذخأ :يأ :هتبّيل (6)
 .١17١/ص «طيحما سوماقلا رظنا

 ملسمو يراخبلا ىلإ يطويسلا هبسنو .دمحأو ؛هدنسم يف يسلايطلا هاور حيحص ثيدحلا (:4)
 .(شماحلا) 777 /ص «ةلاسرلا ققحم لوق رظنا ءنئسلا باحصأو
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 ةعبس ىلع ةباتك لزنأ هقلخم هتفارل هللا ناك ذإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هيف ظفللا فلتخا نإو هتءارق مهل لجيل :لزي دق ظفحلا نأب هنم ةفرعم .فرحأ

 هيف زوجي نأ ىلوأ هللا باتك ىوس ام ناك ؛ىنعم ةلاحإ مهفالتخا يف نكي مل ام
 ظفللا فالتخاف «ٌمكح هيف نكي مل ام لكو «''' هانعم ْلِحُُي ملام ظفللا فالتخا

 .هانعم ليحي ال هيف

 يف اوعمتجاف هللا لوسر باحصأ نم ًاسانأ تيقل :نيعباتلا ضعب لاق دقو

 .ظفللا يف يلع اوفلتخاو «ىنعملا

 ."' ىنعملا ٌلْيِحُي لام سأب ال :لاقف .كلذ مهضعبل تلقف

 "7 ( اًروُهَط ُءآَم ٍءاَمَّسلآ َنِم اَتلَرنَأَو ) : كبف هللا لاق

 :“' (ةراهطلا) باب :ينزملارصتخم

 ,ةيآلا © اًروُهَط ءآَم ِءآَمَسلَآ َنِم اَْلَرْنَو ) :َو هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 0 « هتتيم ُلحلا هؤام روهّطلا وه» :رحبلا يف لاق هنأ © هللا لوسر نع يورو

 .ثيدحلا

 .دهشتلا ةغيص يف ةاؤرلا فالتخا ىلإ ةراشإ )١(

 «رثنلاب ةصاخ مل لمع لمهي نم ةغل ىلع ءلصألاب اذكه تدرو دقو «ىنعملا ريغي ملام:يأ (؟)

 صلختلل هرخآ رسك زوجيو .ةمضلاب لعفلا رخآ انطبض اذل ءليهستلا يف كلام نبا حرص امك

 .(اهدعب فيرعتلا لأو «مزجلا) نينكاسلا نم

 َنِب انْلََْأَو ِفيَمْحَر َىَدَي ترب ايم حير َلَسَرَأ لأ َوُهَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (6)
 .[4+ :ناقرفلا] © اًروُهّط هآَم ِءاَمّسلآ

 ١. /ص «ينزملا رصتخم (4)

 ءافش رظنا «نيثدحملا نم هريغ هقفاو دقو .حيحص نسح يراخبلا هنع لاقو .حيحص ثيدحلا (6)

 واولا ةفاضإب دنسملاب ركذو «47 /مقرب «56-58 /ص «١/ج ءيعفاشلا دئسم قيقحتب يعلا

 .« هتتيم لحلاو» :اذكه
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 ءامس وأ «رثب وأ ,حلام وأ بذع رحب نم ءام لكف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ءاملا هركأ الو «زئاج هب ريهضتلاو ءءاوسف نخسم ريغو نكسم 0 درب 9

 0 (ءالاب ةراهطلا) ب باب :(اضيأ) يتزملارصتخم

 :لاق هللا همر عيبرلا انثدح

 َنِم اَتَلَرْنَأَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هلك ءاملاب ةراهطلا نأ ىلع لدف «ةيآلا

 © اًروُهَط ءاَم ِءاَمَسل 1

 «هدنع ةقثلا نع ءبئذ يبأ نبا نع «ةقثلا انثدح هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 يردخلا ديعس يبأ نع «يودعلا نمحرلا دبع نب هللا ديبع نع وأ .هثدح نمع
 بالكلا اهيف حرطي ةَعاَضُب رثب نإ :لاقف ع هللا لوسر لأس ًالجر نأ

 .ثيدحلا ءيش هسجني ال ءاملا نإ» :هَغ ينلا لاقف .ضيحلاو

 نب دابع نب دمحم نع «ريثك نب ديلولا نع ءانباحصأ نم ةقثلا انربخأ
 :ك# هللا لوسر لاق :لاق ه# هيبأ نع ءرمع نب هللا دبع نب هللا دبع نع ءرفعج

 .ثيدحلا "' ًاسجن لمحي مل نيتلق ءاملا ناك اذإ»

 يرهزألا قيلعت رظناو ١27/ص .ثيدحلا فالتخا باتك رظناو «444 /ص «ينزملا رصتخم )١(

 91/و97/ص «يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا هباتك يف

 نيعم نباو دمحأ هححصو «نسح وهو «ةقثلا ماهبول فيعض هدانسإ .هجيرخت قبس ثيدحلا (؟)

 /مقرب .ها/-ه6 /ضص «١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «مهريغو مزح نباو

 عضاوملاو دالبلا ءامسأ نم مجعتسا ام مجعم رظنا «ةفورعم ةدعاس يبل راد :ةعاضبو ,”"ه

 166 /ص .١/ج

 نباو يطقرادلاو يتقهيبلا هححص لقو .حيحص وهو ةقثلا ماهبول فيعض هدانسإ ثيدحلا (*)

 ها/ /ص «١2/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .مهريغو مكاحلاو نابح نباو ةميزخ

 1 /مقر ثيدحلاب « ًاثبخ وأ :هرخآ يف ةدايزب دنسملا يف ركذو "الو 7 /مقرب .51-

 هال ١١



 00 ©( (رهِصَو ابن ءهلَعَجَف ) : كبف هللا لاق

 :"' حاكنلا رمأ 4 ءاج ام :مألا

 ءُهَلَعَجَف ) :َكَك لاقو ,راهصألا :ةدفحلا نإ ليقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مكب يهابأ ينإف اورثكت اوحكانت» :لاق كلي ينلا نأ انغلبف «ةيآلا © ارهِصَو اًبَش

 .ثيدحلا "'« طقسلاب ىتح ممألا

 ,(9 انزلاب مرحي اميف فالخلا :(اضيأ) مألا

 ُهَلَعَجَف ) :لاقف دابعلا ىلع هب َنَم ام َكْبَك هللا ركذو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .تالاخلاو .تامعلاو .تاوخألاو .تاهمألا بسنلاب مرحف «ةيآلا ©« ارْهصَو ابن

 نهب لوخدملا تانبو ءءاسنلا تاهمأو «ءابآلا حكن ام رهصلاب مرحو ؛ىمس نمو

 أقح هيلع مرح نم ىلع تامرحملل هلعج نأب - العو لج - هميرحت ناكف «نهنم
 نه هيلع َنْمَرَح ْنَم ناكو ؛هلالح نم يضر امب ُهْنِم أئم كلذ ناكو ؛نهيلع نهريغل

 نهل ميرحتلا ناك امنإو «مرحلا ريغ ىري ال ام نهنم ىريو ءرفاسيو نهب ولخي ءًامرحم
 .امهنم دحاول ةبوقع ال ؛مهيلعو نهيلع أّنمو «هيلع َنْمّرَح نملو ءنهل ةمحر

(010 

000 

 قرف

0 

 « ريِدَق كبَر َناَكو ارْهصَو ابن ءُلَعَجف امم ءآَمْلأ نم َقَلَح أ َوُهَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا
 .[04 :ناقرفلا]

 ."الا" /ص .5ج /بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2١845 /ص .ه /ج «مألا

 نبا هححص دقو «هجام نبا اهعمج قرط هلعب يور دقو .يقهيبلاو قازرلا دبع هاور ثيدحلا

 ثيداحألا نم رهتشا امع سابلإلا ليزمو افخلا فشك رظنا ء.سنأ قيرط نم مكاحلاو نابح

 ١١37١. /مقرب 18 /ص .يحارجلا ينولجعلل /سانلا ةنسلا ىلع
 رظناو ,140و7179/ص :7ج /بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2757 /ص ءه /ج «مألا

 .5١4و 4١54 /ص «يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا

١١64 



 00 4ث ُِمَي ال ىِذْلا ّىحلا ىلَع لكَوتَو ) دبع هللا لاق

 :"" ىضم ام ىوس ةقرفتم تايآذ#-. ريسفتلا © - يعفاشلا - هنعرثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 :لوقي يخلبلا ورمع يبأ نب يلع تعمس ؛يِمّلَسلا نمحرلا دبع وبأ انربخأ

 انربخأ «يكملا دمحم نب دمحأ انربخأ :لوقي يناهفصألا رمع نب معنملا دبع تعمس

 :اولاق مهلك ؛روث وبأو «ينارفعزلاو ءديز نب نيسحلاو «ليعامسإ نب دمحم

 عفرو «هيبن كلك هللا هزن :لوقي هللا همحر يعفاشلا سيردإ نب دمحم انعمس

 ةيآلا © ْتوُمَي َِل ىِذّلأ ّيَحْل ىلع لك ّلُكَوَتَو )/ :لاقو ءهبدأو هملعو .هردق

 ىلع وأ .هلام ىلع وأ ؛هسفن ىلع لكوتم :ىتش لاوحأ يف سانلا نأ كلذو

 وأ .تومي يح ىلإ دنتسم لكو .سانلا ةيطع ىلع وأ ء.ناطلس ىلع وأ ء«هعرز

 .هب عطقني نأ كشوي .ىنفي ءيش ىلع

 .- ىلاعتو هناحبس - تومي ال يذلا يحلا ىلع لكوتي نأ :هرمأو يع هيبن هللا هزنف

 َنوُلُتَقَي اْوَرعاَ اهله ْعَم تروُعَدَي النيل ) + ف هللا لاق

 اًماَنأَقليَكِلَذ َلَعَفَي نَمَو توُبْرَي لَو يَحْلَاَب اَلِإ هلآ َمَرَح ىتْلا سْفَمل
 [ 48-309 :ناقرفلا ] "76 اًناَهَم فيف ييف دعو ةَسَِقْلآ َمَوَيُباَّذَعْلا ُهَلَفَعَصُي ©

 :' ©” (ديصلا لتقل داع نم) باب :مألا

 أ

 اًهنلِإ هنأ ٌّعَم َنوُعْدَي ال َنيِذْلَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َكِلَذ َلَعْفَي نّمَو "توي اَلَو ْيَحْلاب الإ هلأ مْرَح ىلا سفلا َنوُُدَقَي الو رح

 مب ْىَلَكَو موقت حسو ُتوَُي ال لأ َيَحْلا لع لكَوَتَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[ة 4: :ناقرفلا] © اريح ءِداَّبِع ٍبوُنُذِ

 18 /ص ؛؟ /ج .نآرقلا ماكحأ )0
 .ناتلماك انه ناتيآلا تدرو (*)

 مألا رظناو ,2128و117/ص «.١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «.185و187 /ص .؟ /ج ءمألا (:)
 .459/ص «4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت

١١848 



 روض 7

 ءناتيآلا « اَناَهُم فيف َدْلَكَو ِةَسَيقْلا َمْرَي ُباَدَعْلا ُهَل فَعَضُي © امان َقْلَي

 ("” هللا لوسر نسو ءًادمع لتاقلا ىلع لتقلاو «رافكلا ىلع لتقلا هللا '”لعجو

 املف «ينازلا ىلع دحلا لعجو «لوتقملا يلو ءاش نإ ةيدلاب لتاقلا نع وفعلا

 دحلا لعجو ءاوبوتي نأ الإ ةرخآلا يف باذعلا ةفعاضمب ةمقنلا مهيلع هللا بجوأ

 ال ةرخآلا يف ةمقنلا نأ ىلع اذه لد ,دودحلا مهيلع هللا بجوأ املف ينازلا ىلع

 .ايندلا يف اهريغ مكح طِقْسُت

 (©7 انزلاب ىتؤي اميف فالخلا :(اضيأ) مألا

 َنيِذَلاَو ) :لَك هللا لاق :(رواحملل :يأ) هل تلقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لَو ْقَحْلَأب الإ ُهَّلأ ْمَر رح ىتلأ َسْفلا َنوُلَقَي اَلَو َرَحاَم اهل هلل َم َّعَم َوُْعَدَي ال

 دلْكَو ٍةَميقْلأ َّمَوَي ُباَدَعْلأ ُهَل فْعَضُي © اًماَنَأ َقلَي َكِلاَذ َلَعْفَي نمو تروُتُرَي

 هلعف يفو ٌكَلَي دمحم هيبن ناسل ىلع بيثلا ينازلا دح مث «ناتيآلا « اَناَهُم هيف

 انزلاب كتهو هنم فخأ مجر ريغب لتقلا نأ كلذو ؛مجرلا هدذح ءأدح مظعأ

 ماكحألا نم ائيش هيف لعجي ملو .همد ميرحت دعب لتقي نأ اقح لعجف ءمدلا ةمرح

 .حاكنلاب اهتبثأ ًامَرُح الو ءاثاريم الو ءأبسن

 (© نآرقلا نم لتقلا ميرحت لصأ :(اضيأ) مألا

 ْمَقَتدَيف َداَع ْنَمَو ) :ىلاعت هلوقل مرحم وهو ديصلا راركت يف ةرافكلا راركت ىلإ دوعي فطعلا اذه )١(

 .[66 :ةدئاملا] 6 ُهَنِم ُهّللأ

 .- ملعأا هّللاو -..وفعلا هلوسرو هللا نسو :طبضألا لعل (؟)

 .١0١4/ص .”/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .156و65١ /ص .ه /ج ءمألا ()

 ."/ص ت/جءمألا (5)
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 :- اهنم ةريثك تايآ نآرقلا نم لتقلا ميرحت لصأ- :هللا هحر يعفاشلا لاق

 الإ هلآ َمّرَح ىلا سْفْنلآ َنوُلتَقَي الو َرَحاَ اًهَلِإ هلآ َعَم وُعْدَي ال َنيِذلاَو )

 .ناتيآلا « قَحْلب

 27 ( مارح أوم وفّللاب ودم اَذِإَو ) : كو هللا لاق

 :''' (ناميإلا ف - يعفاشلا - هنع رثؤي ام) باب :هللا همحر يعفاشلا بقانم

 عامتسالا نع هزنتي نأ :عمسلا ىلع هللا ضرفو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 أوُرَم وللا أوم اَذإَو ) :لاقف ءهنع هللا ىهن امع ىضغي نأو هللا مّرح ام ىلإ

 ال امع هيزنتلا نم عمسلا ىلع هركذ لج هللا ضرف ام كلذف «ةيآلا © اًماَرج

 .ناميإلا نم وهو ؛هلمع وهو .هل لحي

 )١( اًماَرك اوم وفلل أول اّذِإَو َروُزلأ َنوُدَهْمَي ال َيِدْلاَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا «©

 :ناقرفلا] ١/ا[.

 /ص .١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (؟) 9١".

١ 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ام ءِيوَقَو هيل لاق ْذِإ © َميِهَرَتإ أبت مَيَلَع ُلتآَو ) : كو هللا لاق
 2 ا ا ا ا 7 سمس لل يم م ه6 هرم - 2 .

 :ٌمَدوُعَمَسَي لَه َلاَق © َنيِفَكََع اه ُلَظَنَف اًماَتَصَأ ُدّبْعَت اوُلاَق © َنوُدَبْعَت
 كس و- مو مس ارو >6
 نوعفني وأ © نوعدت ذإ

 :"' ةمدقملا :ةلاسرلا
 دبع نم ضعب باوج نم ًاباوج هيبنل هللا ركذف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 - اهنم تايآ ةدع ركذو - مهلوق مهنع هؤانث لج ىكحف .فنصلا اذه نم هريغ

 © َنوُدّبْعَت ام ِفِيَوَقَو ِهييأل َلاَق ْذِإ © َميِهَريِإ أبت مهْيَلَع ُلَثأَو ) :ىلاعت لاقو
 وأ © َنوُعَْدَت ْذِإ :كئوُعَمْسَي لَه َلاَق © َنيِفَكَع اه ُلَظَنَف اًماتَصُأ ُدْبَعَت أوُلاَق

 #_ مل و

 01 و و م ثم 2 هه ج ه» ءك ع

 لأ اطول مهوخأ مه َلاَق ْذِإ © َنيِلَسَرُمْلا طول ُمْوَق تَبَذك ) : كي هللا لاق
 55١-+> :ءارعشلا) "' ( نوُعيِطََو هلآ أوُقنآَف © نيمأ َلوُسَر َمُكَل نإ © َنوَقكَت 1 مهد و وصد 3 مل 25 - >7

 :) دحاولا ربخ تيبثت ف ةجحلا :ةلاسرلا

 ْذِإ © َنيَِسْرُمَلَآ وُ ُمْوَق َتَبَّذَك ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 7 سيب م . اوصل - 7 0 7 سل ا ”مىد د س# رووداو و 5 2

 « ٍنوُعِطأَو هلل اوُقنآَف © ٌنيَأ ُلوُسَر ْمكَل نإ © َنوُقكَت الأ طول َمُهوُحَأ مه َلاَق

 [(كجو :ءارعشلا 1 ''' © نورضي وأ ١( يد كم د»

 .تايآلا © َنوُرْضَيَو

 م
 و

 .ةلماك انه تايآلا تدرو )١(

 .١١1و١٠ /ص .١7و١ا//تارقفلا ةلاسرلا (؟)
 .ةلماك انه تايآلا تدرو (*)

 ."؟ /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .477و5”47/ص ,.١١17و1؟04 /ناترقفلا ةلاسرلا (:4)
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 يتلا مهلئالدو «ءايبنألا رومأ دهاش نم ىلع ةتباث اهب ةجحلا تناكو «تايآلا
 موقت ءءاوس هنم رثكأو كلذ ف دحاولا ناكو .مهدعب نمو ؛مهريغ اهب اونياب

 .رثكألاب اهمايق مهنم دحاولاب ةجحلا

 ْىلَع © ُنيِمألا حوُرلَأ هب َلَرَت © َنيِيََعْلا بَ ُليِزعَعَلهُهْنِإَو ) : و هللا لاق
 1١91-1406[ :ءارعشلا] "6 نوم قرع ٍناسلب 0 نيرذنملا َنِم نوكتل َكبلق بر 17 « ءمق "ك2 ةمانقثلا همت ككل كلو

 ماكحأ ملعت ىلع ضيرحتلا 4# يعفاشلا هركذ اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ
 ,"* (نآرقلا

 :نأ ىلإ مالكلا قاس مث :هللا همحر يقهيبلا لاق

 ناسلب الإ ءيش هللا باتك يف سيل نأ ىلع لدي نآرقلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 كلف لع © ُنيألا حولا هب لري © َنيفَعْلا بر ليت آ ُهْنِإَو ) :كك هللا لاق .برعلا

 «يبرع هباتك نأب :هتجح ماقأف ,تايآلا « نم َرَع ناَسلب © َنيِرِمُمْلآ َنِم َنوُكَت

 .هباتك نم ' "7نيتيآ يف .برعلا ناسل ريغ ناسل لك هنع ىفن نأب كلذ دكأ مث

 [ 195 :ءارعشلا ] 00 ( يالا ثث ل ةنإو ١) دبع هللا لاق

 (*” باتكلا لهأب قحلي نم :مألا
 «ناقرفلاو ليجنإلاو ةاروتلا ريغ ابتك لزنأ َكَبِو هللا نأب انطحأو :هلل همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « َنيِلَوألار بر ىف دُهْنِإَو ) :ىلاعتو كرابت لاقو افحص ميهاربإل نأ ريخأف

 .ةلماك انه تايآلا تدرو )1١(

 .77/ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ (؟)
 4+ /ةيآلاو ءانه درو امب قلعتم اهلف اهريسفت رظناو «ءلحنلا ةروس نم ٠١ /ةيآلا ىلإ ةراشإ ('9)

 .هللا ءاش نإ اهريسفت يتايس .تلصف ةروس نم
 .ةلماك انه تدرو ةيآلا (:4)

 نأ ربخأف :هلوق ةيآلا دعب داز دقو .70/17/ /ص «ينزملا رصتخم رظناو 0177” /ص :4 /ج «مألا )0(
 .408 /ص .0 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءروهشملا اذه ىوس اباتك هل

١101 



 ١", (رسفملاو لمْجمْلا) باب :ينزملارصتخم
 دنع اهنم فورعملا .نآرقلا لوزن لبق تلزن بتك هللو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىف امي تي َمَل مَأ ) :لاقف ءامهريغ لزنأ هنأ هللا ربخأ دقو «ليجنإلاو ةاروتلا ةماعلا

 فرعت سيلو «ناتيآلا 75-17 :مجنلا] © ّقَو ىِذّل َميِهارَبِإَو © سوم فحص

 .ةيآلا © َنيِلَوألآِر ير ىل مهَنِإَو ) :لاقف دواد روبز ركذو «ميهاربإ بتك ةوالت

 دقو «ليجنإلاو ةاروتلا ريغ باتك لهأ سوجملاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .مهنم ةيزجلا لخأ يف ع هللا لوسر نذأف ءهولّدبو مهباتك اوسن

 7١4[ :ءارعشلا] 0 4 َتَرييرقَأْلا َكَتَريِشَع ٌرذنأَو و : كَم هللا لاق

 :"'ةمدقملا :ةلاسرلا

 نيدلا يف عفّنلا ةماعلا :ةصاخلا همعن هَقْلَو انفرعو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هموق هؤانث لج صخف .ةيآلا (« يرْفَألا َكَتَرِشَع ْرِذَنأَو ) :لاقو ءايندلاو
 لوسر ركذ نآرقلاب عفرو «مهدعب اهب قلخلا معو «ةراذنلا يف نيبرقألا هتريشعو

 © تييَرقألا َكتَريِشَع ْرِذنأَو ) :لاقف .هثعب ذإ ةراذنلاب هموق صخ مث هللا
 !فانم دبع ىنب اي :لاق كني هللا لوسر نأ :نآرقلاب ملعلا لهأ ضعب معزو «ةيآلا

 .“ نوبرقألا يتريشع متنأو «نيبرقألا يتريشع رذنأ نأ ىنثعب هللا نإ

 )١( /ص «ىنزملا رصتخم ٠94 5و .2١١/ص «ثيدحلا فالتخا باتك رظناو 114.

 .ةلماك انه تدرو ةيآلا مه

 .ىروشلا ةروس نم ا/ /ةيآلا ريسفت رظناو 1١-215 /ص .”5وا*هوا#” ١1و78 /تارقفلا ةلاسرلا (*)

 ركذي مل اذل ءنيرسفملا ةنسلا ىلع رودت تناك ىتلا ثيداحألا نم هنأ بلغألا ىلع اذه (4)

 .(شماهلا) "5 /ةرقف كلذ ىلع ةلاسرلا ققحم قيلعت رظناو ءأدنس هل هللا همحر يعفاشلا

١١714 



 20 4( هَكآ الإ َبيَقْلَأض رألاَو تونَمّسلَأ ىف نم ُمَلَعَي ل لق ٠) كو هللا لاق

 :"' (ناسحتسالا لاطبإ) باتك :مألا

 ءانزلاب اهامر لجر ةأرما يف لجر هك ينلا ءاجو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لق ) :ىلاعت هللا لاقو ءامهنيب نعالف ناعللا ةيآ هيلإ هللا ىحواف «عجري :هل لاقف

 .ةيآلا © هلأ اَلِإ َبْيَقْلا ضزألاَو ٍتويَمَسلَأ ىف نم ُمَلْعَي ال

 :"' سايقلا :ةلاسرلا

 نم قحلا ْتْفَلُك ينارت تسلف :(رواحملل :يأ) انلق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :نيهجو

 .نطابلاو رهاظلا يف ةطاحإب قح :امهدحأ

 ةوق اذه يف دجت له نكلو «ىلب :لاق ؟نطابلا نود رهاظلاب قح :رخآلاو
 يفو ءيسفن يفو «ةلبقلا يف تفلك امم كل تفصو ام ءمعن :تلق ؟ةنس وأ باتكب

 .ةيآلا « هلأ الإ َبْيَقْلاض رألاَو تويَمَسلأ ىف نم ُمَلعَي ال ل ) :هللا لاقو ....يريغ

 َنوُرْْفَي امو هلأ الإ بْيَعْلا ضرألاو توم ىف نَم ُمَلْعَي ال لق ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[18 :لمنلا] ©« َكَروَُعَبُي َناّيأ
 014 /ص 4 /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2740 /ص ءال/ج «مألا (0)

 485 /ص .117و180/4 /ناترقفلاو «486 /ص ,118-17/0 /تارقفلا ةلاسرلا ()
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 ال .هيلإ اوهتنيو «هب اورمأ ام اولعفيو اولوقي نأب نودبعتم سانلاف

 ًايدؤم ًءاطع هللا لأستف هللا ءاطع وه امنإ ءأئيش مهسفنأ اوطعي مل مهنأل ؛هنوزواجي

 .- نيمآ - هديزم أبجوم .هقحل
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 ِنَمَرْيَح ٌنرإ ُةَرِجْفَتْسَأِت بتي اَمُهِنَدَحِإَتَلاَف ) : كو هللا لاق هه اسم « 0 ا ا 1 0
 م ارو

 م .صصقلا''' ( ُنيِمأْلا ىوَقْلا ٌتَرَجْعَتْسَ

 20 - رب و مر 0 و 0 ب

 نأ َىلَع مه قتنأ ىدحإ كلَحكدأ نأ دمي نإ ل لاق ) : كي هللا لاقو

 00( هت
 جججج نمت نرجأت

 نم كرا وَ أبَراَسو لَحألآ ىن 7 .وُم ئَصَق امل ): : نو هللا لاقو

 © تاراجإلا :مألا
 ضعب اهب لمعو .هباتك يف ةراجإلا يَ هللا ركذ دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َترَجْعَتْسَأ نم َرْيَخ تب ةزجفتسأ تأتي امُهْدَدَح !تلاق) :َكَبَك هللا لاق «هئايبنأ

)0( 

 قفز

 رف

0 

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو

 ف ينج دأ لع نع يأ ىتخإ لمكيأ الهدب ل ّرِإ َلاَق ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا

 تري هلل َءآَّش نإ َنّدِجَتَس "كيل ّقْسَأ نأ ٌدبرُأ آَمو َكِدنِع ْنِمَك اَرْفَع َتْمَمَتَأ َنَِف م
 .[اا/ :رمصقلا] ( َنويلُصل

 اًراَت روطلا ٍبْياَج نم حرشا لَها َراَّسَو َلَجألآ ىسوُم ئَصَق اّملَف ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا

 « تروُأطْضَت ْمُكلَع ركل تم وَوْذَج وأ وب اهْنِم ميتا عَ اًراث ُثَسَلاَء نإ أَوُيُكَم وكما هلَهَأَل َلاَق

 .[14 :صصقلا]

 ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظناو 2550 /ص ١. /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 216 /ص «4 /ج «مآلا
 .4 5 /ص .0 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ٠260و 59/ص «يعفاشلا
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 نَرْجَأَت نأ نع ِنْيَمَه تبا ىَدَْحِ َكَحكِنُأ نأ ُديِرَأ أ ف ! لاق © ٌنيِمألا ىوقلا

 .ناتيآلا ( ٍحْجِح َِضَمْ

 ايبن نأ َْبك هللا ركذ دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 سأب ال هنأ ىلعو «ةراجإلا زيوجت ىلع لدف «ةأرما َعْضُب اهب هّكّلم ةامسم ًاججح

 ريغ ىلع هرجأتسا ناك نإو .هرجأتسا ججحلا ىلع ناك نإ .ججحلا ىلع اهب

 - هل ىعري نأ ىلع هرجأتسا ليق دقو .لاح لكب ةراجإلا زيوجت وهف ججح
 .ملعأ ىلاعت هللاو ,- منغلا

 نم دحاو ريغ اهب لمعو «ةنسلا اهب تضمف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ماوعو ءاهتزاجإ يف هانملع اندلبب ملعلا لهأ فلتخي الو كي هللا لوسر باحصأ

 .راصمألا ءاهقف

 هسفن رجآ هئايبنأ نم ك1

 :") (ةراجإلا ىلع حاكنلا ف ءاج ام) باب :(ًاضيأ) مألا

 نوكي نأ حلصي ام لكف «نامثألا نم نمث قادصلا :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هزاجأو «هباتك يف ةراجإلا يف كك هللا هزاجأ دقو ...ءًاقادص نوكي نأ حّلص أنمث

 ...نوملسملا
02 1 ٠. . 

 ِتَبَأتي ) :لاقف حاعتلا يف مالسلاو ةالصلا امهيلع ىسومو بيعش ةصق ركذو

 َكَحكنُأ نأ ُديِرأ نإ لاق © ُنيِمألا ئوقلا َتَرَجَْتْسَأ ِنَم َرْيَح ّتبإ ةوجفشأ

 َراَسَو َلَجَأْلا ىس وم ْئَضَق اَمَلَف ) :َكَبَك هللا لاقو ,ناتيآلا © ِنْيَنَه ّتَبَآ ىَدَحِإ

 .ةيآلا 6 اًراَك روطلا ٍبْناَج نِم ترسشاَ َتمِلَهُأ

 .415/ص .5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا رظناو 15١.« /ص .ه /ج ءمألا (؟)
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 هيلع تزاج ام نأ يف ًافالخ ٍدحأ نم ظفحأ الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ًارهم نوكي نأ زاج «ةراجإلا

 ©” 6 ُهَنَع أوُضَرَعأَوفّللَآ أوُعِمَس اَّذِإَو ) : و هللا لاق

 :"' (ناميإلا ف هنعرثؤي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 الو ءأعم ريسفتلاب ناتطبترم امهف ناقرفلا ةروس نم 77 /ةيآلا ريسفت رظنا

 .راركتلل ةجاح

 ْمدَلَس :لمعأ َمُكَلَو المع آكل اوُلاَقَو ُْنَع آوُضَرْعَأ َوفَللآ اوُعِمَس اّذإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[00 :صصقلا] © َنيَِتخ ىغتَبَ ال َمُكَيَلَع

 توكل /ص كل /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم ةهفز

115848 



 (” ( اًئَسْح ِهّيَدِلَوِب نَسنِإْلآ اَئيْصَوَو ) : 6 هللا لاق

 :'''” ىضم ام ىوس ةقرفتم تايآلا ف ريسفتلا ذ- يعفاشلا - هنعرثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 :يعفاشلا نع ةلمرح ةياور ننسلا باتك يف تأرقو :هّللا همحر ىقهيبلا لاق

 « ائَسْح ِهّيَدِلاوِي َنَسنِإلآ ايصَوَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 أبأ ركذلا ىمسو «ىثنأو ركذ نم قولخم يمدآ لك نأ هؤانث لج ربخأف «ةيآلا

 .امأ :ىثنألاو

 74 سمك 1 حوت اَئلَسَرَأ َنَقَْلَو ) : كو هللا لاق
 مس

 :' دحاولا ربخ تيبثت ف ةجحلا :ةلاسرلا

 ةروس نم 7 /ةيآلاو «مالسلا هيلع دوه ةروس نم 16 /ةيآلا ريسفت رظنا

 .راركتلل ةجاح الف ءريسفتلا يف ةيآلا هذهب ناتطبترم امهف «نونمؤملا

 َسِيَل ام يب َكِرْشُتِل كلاَدَهَج نإو اًكْسُح ِهْيَدِلوي نسنإلأ ائصَوَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[2 :تربكنعلا] (« َنوُلَمْعَت َرْشُك امي كتَأَف َُكْعِجْرَم لإ اَمُهَمِلت الف ٌملِع يب كَل

 .186 2188 /ص 3 /ج «نآرقلا ماكحأ (؟)

 اًماَع يسمح الإ ةَكَّس فلأ هيف َتِبَلَق فِيَوَق لإ عوُن اَنلَسَرأ ْدَقَلَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 .[14 :توبكنعلا] « َنوُمِطَظ ْمُهَو ء:راَفوطلا ُمُهَّدَحَأَف

 ١". /ص ١. /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو «477و475/ص .١١151و7١7١1 /ناترقفلا ةلاسرلا (5)
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 و

 مه بترا رك 00 ( كش ةهاحأ ريدم (َ]إَو ) : 3و هللا لاق

 :"' دحاولا ربخ تيبثت ف ةجحلا :ةلاسرلا

 هيلع دوه ةروس نم 8/ةيآلاو «فارعألا ةروس نم م6 /ةيآلا ريسفت رظنا

 .راركتلل ةجاح الف ءريسفتلا يف ةيآلا هذهب ناتطبترم امهف ؛مالسلا

« 5 
 نم ُاَئلَآْفُطَخَتُيَو اِماَء اًمّرَح اَنلَعَج ان أور َمَلَوَأ ) : كو هللا لاق

- 

 قفرفز 4 مهل 1
 لوح

 : (ةرمع الو جح ةدارإ ريغل ةكم لوخد) باب :مألا

 اًمَرَح اَئلَعَج انأ وري َمّلَوُأ ) :لجو زع هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق
« 

 راص نم أنمآ - ملعأ هللاو- :ىنعي «ةيآلا « َمِهِلْوَح ْنِم سائل ُفطَخَتُيَو ايا
 .مهوح نم فاطتخا فطختتي ال هيلإ

 َموَيْلآ اوُجَرَآَو هلا اوُدْبَعَأ مْوَهَي َلاَفَف اًبيَعُش مهاَحَأ َترْيْدَم ْلِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[75 :توبكتعلا] © َنيِدِسْفُم ٍضَرألا ىف أَوَنَعَت اَلَوَرْجألا

 7١ /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .477و475/ص .١١171و117١ /ناترقفلا ةلاسرلا (؟)

 ”هِهِلَوَح ْنِم ُماَّنلَآ ُفْطَخَتُيو انا اًمَرَح اَنلَعَج ان أوري َمْلَوُأ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 .[77 :توبكنعلا] © َنوُرْفكَي هلأ ٍةَمْعِيِبَو َنوُنِمْؤُي لبلاك

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 175١ /ص ء١/ج ؛نآرقلا ماكحأ رظناو ١5١« /ص .؟ /ج «مألا (5)

 0١". /ص ا" /ج «بلطملا
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 1 7 3 جد - هك كك 2: 3
 ُهَلَو © َنوُحِبّصَت َنيِحَو -ءروسمت َنيِح هّللا َنَحَبسَف ) : كي هللا لاق

 7 ام 7 هه 7 217# هر دهم

 [ادساا/:مورلا1 ''' ( َنوُرِهِظت َنيِحَو اِشَعَو ضّرألاَو تَوَمّسلَأ ىف ُدْمَحْل

 :"' ةالصلا تضرف ام لوأ :مألا

 َنيِح ِهللا َنَحَبَسَف ) :َكك هللا لوق يف لاقيو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىف ُدَمَحْلَآ ُهَلَو ) ,حبصلا « َنوُحِبصُت َنيِحَو ) ءءاشعلاو برغملا "* « َوُسْمُت

 - م 7 ب 7 ص

 ام هبشأ امو رهظلا « َنورِهُظت َنيِحَو ) ,رصعلا ( ائِشَعَو ضْرألاَو تموَمَسل

 .- ملعأ ىلاعت هللاو - ليق امب اذه نم ليق

 .ناتلماك ناتيآلا انه تدرو )١(

 يف رهازلا رظناو «540 /ص ١ /ج ؛يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو .58/ص ء١/ج ءمألا (؟)

 ١6١. /ص .؟ /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا رظناو ء40١ /ص ءيعفاشلا ظافلأ بيرغ

 كهزنأ :كحبسأ ىنعم ”١77 /ص يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا باتك يف ءاجو (*)

 نيِح هلأ َنَحَبْسَف ) :َكَنك هللا لاق ءلعفلا هب ديرأ ردصم :ناحبسو .«كيف نوملاظلا لوقي امع

 هل اولص :يأ .نوسمت نيح هللا اوحّبس :يأ «ةيآلا [117 :مورلا] © َنوُحِبْصُت َنِحَو توُسْمُت

 ناحبس» :ليقو ديدنلاو دضلاو ريظنلاو لكشلا نع ديعب :يأ .حوبس :ىلاعت هللا تافص نمو

 .دنو ٍدض لك نع َدْبِو هللا ئّربأ :لوقي هنأك هللا ةءارب :يأ ««هللا
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 ٠" ( اهيل اونكَسَتِل اجوزأ َحُكِسْفنأ نيكل قلَح نأ َِِتنيأَْنِمَو ) : كو هللا لاق
 :"' (ءاسنلا :يأ) مهنيب لدعلاو مسَقلا عيرفت :مألا

 :- ىلاعت هللا لاقف «ٌنكس هنأل ليللا مسقلا دامع :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © اَهَيَلِإ اَوُنُكَسَتْل اًجوزأ َمُكسفنأ نِم "كَل قلَح نأ دِِتَياَء َنِمَو )

 وأ تاملسم رئارح جاوزأ لجرلا دنع ناك اذإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لك دنع تيبي نأ هيلعو ءءاوس مسقلا يف نهف «تايباتكو تاملسم وأ «تايباتك

 نوكي الو «ةليل ةمأللو «نيتليل ةرحلل مَسَق َةّمأ نهيف ناك اذإو «ةليل نهنم ةدحاو
 نأ سأب الو ءمْسَقلا وه ليللا نأل ؛ اهل مسقي مل تلا ىلع ليللا يف لخدي نأ هل
 .- ةلأسملا يف مالكلا طسبو - يوأيل ال ؛ةجاحلل راهنلا يف هلخدي

 (9 ( ِدّيَلَع * .رّوهَأَوهَو ءُهُديِعُي مك َقلَكْلا أًوَدَبَي ىذلاَّوهَو ) : كي هللا لاق

 تايآ ل يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا- هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ
 6 (ةقرفتم

 وبأ هريخأ اميف ((يضاقلا نسحلا نب دمحم ) نسحلا يبأ باتك ِق تأرق

 :لاق مكحلا نبا انربخأ .(رضنلا نب فسوي نب دمحم) هللادبع

 َلَعَجَو اهيل اَوُنُكَْسَتِل اجوزأ حُكِسفنأ ني ركل َقَلَح ْنَأ َِجَياَد ْنِمَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[؟١ :مورلا] « َنوُرْكَفَعَيِرْوَقَِوسَيَأَل كِلَّذ ىف نإ ةَمْحَرَو دوم مُكَتِتَب

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2180 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 15١. /ص ءه /ج ءمألا (؟)
 .144 /ص .”/ج

 لصح هناكو «اهيلإ اونكستل ًاجاوزأ مكسفنأ نم مكل لعج» :اذكه مألا يف ةيآلا تدرو (90)

 ةروس نم ١١/ةيآلاو ءلحنلا ةروس نم 77 /ةيآلاو ةيآلا هذه نيب خسانلا نم سابتلا

 .- ملعأ هللاو- اذهل هبتنيلف «ةيآلا نم سابتقالا ليبق نم وه وأ ءىروشلا

 ُلَكَمْلأ ُهَلَو هْيَلَع ءدرَوَهَأ َوُهَو :ُهُديِعُي ّمُت َقلَخْلأ اَوَدَبَي ىذَلأ َوَهَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (4)

 .(97 :مورلا] ( ُميِكَحْلآُكيِرَعْلآَوهَو ضرألاو توجَسلا ىف لغألا
 بقانم يف ةياورلا يف رخآ دنس نم ريسفتلا اذه رظناو «١4و4 ٠ /ص ء١/ج .نآرقلا ماكحأ (0)

 /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظناو «,589و188/ص «١/ج .يقهيببلل /يعفاشلا

 .١12و169/ص «يرهزألل

 ا/ا؟ ١1١



 و

 َرُث َلَحْلأ اَوَدَبَي ىِذْلأ َوَهَو ) :35 هللا لوق يف :لوقي يعفاشلا تعمس

 .ةيآلا « ٍهّمَلَع تر َوْهَأ َوَهَو هُدِِعُي
 لوقي ناك امل ؛مكدنع ةربعلا يف هيلع نوهأ وه :هانعم :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم هيف هللا قلخ امو .هلصافمو هعمسو .هينذأو هينيعب ًالصفم جرخيف ؛نك ءيشلل
 .تنك ام ىلإ ْدع :ناك دق ءيشل لوقي نأ نم دشأ - ةربعلا يف - اذهف قورعلا

 يف هيلع نوهأ وه امنإ - ىلاعتو هناحبس - وهف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .دَك هللا ىلع مظعي ًائيش نأ سيل ؛مكدنع ةربعلا

 017 (وترشَم ذب حالا لزم نأ جا نو ١) : كبي هللا لاق

 : "' حايرلاو باحسلا ةيؤر دنع تاصنإلا # لوقلا :مألا

 .دشار نب ءالعلا انثدح :لاق مهتأ ال نم ينربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ل ينلا انج الإ حير تبه ام :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع .ةمركع نع

 ًاحاير اهلعجا مهللا ءأباذع اهلعهجت الو ةمحر اهلعجا مهللا » :لاقو .هيتبكر ىلع

 .ثيدحلا "”...ًاحير اهلعجت الو

 ىلإ ريشت تايآ - كي هللا باتك يف سابع نبا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ” (ٍوسرْشَبُم َحاَيَرلَا َلِسْرُي نأ هِتَياَء ْنِمَو ) :- اهنم ءاذه

 َىرْجَتِلَو تمحي نم رُكفيِذُمِلَورْسَرْسَبُم َحايَرلا َلِسْرُي نأ جياد ْنِمَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 6 :مورلا] « َنوُرْكَشَروْلَعَلَو فِلْضَق نم اوُعَتَبَعلَو هرمأب ُكلُقْل

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو ل /ص كل /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2707 /ص _ /ج «مألا مز

 .007و هوه /ص 5 /ج .بلطملا

 ع: /ص _ /ج «يعفاشلا لكلئسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا دج فيعض هدائسإ ثيدحلا قفرفز

 .007 /مقرب

 ةيآلا هذه نيب خسانلا دنع سابتلا لصح هلعلو (««تارشبم حايرلا انلسرأو» :مآلا يف تدرو اذكه (:)

 .- ملعأ هللاو - اذهل هبتنيلف .ةيآلا نم سابتقالا ليبق نم هلعل وأ ءرجحلا ةروس نم 77 /ةيآلاو
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 م

 ال نيا كلئفِخَكَسَي الو ٌكَقَح هللا َدَعَو نإ ربصآف ) : 36 هللا لاق

 00 يي 3

 6 :مورئا] 2 - ونك وي

 م «نايبظ 0 نارمع نع «كيرش انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 كو كوع < هللا َدَعَو نإ ريم ( هي يلع لاقف «ءةيآلا [10 :رمزلا] ©« كللَبَق

 ءاذه لعف نم نولوقي مهو ءعكار وهو «ةيآلا « روُنِووُي ال َنيِذْلا كلئفخَتْسَي
 .ةدساف هتالصف «باوجلا هب ديري

 نع .قاحسإ يبأ نع «ةبعش نع «ةيلع نبا انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 «تعكر كل مهللا » :تلقف تعكر اذإ :لاق # يلع نع ؛ةرمض نب مصاع

 دقف «ثيدحلا " '« تلكوت كيلعو ءتنمآ كبو ءتملسأ كلو ءتعشخ كلو

 يدنع اذهو ءاذه نوهركي مهو ةالصلا دسفي مهدنع مالك اذهو ؛كعوكر مت

 مهو .هب لوقلاب رمأن نحنو ءهب هيبش لف ينلا نع يور دقو ءنسح مالك

 .هنوهركي

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 .598و 748 /ص 8 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 156 /ص ءال /ج مألا (؟)

 نسح :يذمرتلا اهنع لاق ةياورلا هذهو «ةريره يبأ نع ًاعوفرم نئسلا باحصأ هاور ثيدحلا ()

 يبأ نب يلع ىلع ًافوقوم ثيدحلا اذه دروو 147 /مقرب دنسملا يف تدرو دقو ؛حيحص
 يعلا ءافش رظنا .؟47 /مقرب دنسملا يف تدرو ءنسح اهدانسإ ةياورلا هذهو 5# بلاط

 .١1١1و١١7 /ص ١ /ج «يعفاشلا دئنسم قيقحتب

١١/6 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 7 ( َكَيَدِلَوِلَو ىلرُكْمَأ نأ ) : و هللا لاق

 ام ىوس ةقرفتم تايآ ف ريسفتلا ل - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ
 ١ قفز .

: 

 .- هللا ماد يدفاشلا نع ةلمرح ةيلور . (ننسلا) باتك يف تارق

 ريخأف ةيآلا ( َكِيَدِلَوِلَو ىلْركْم 5. نأ ) :ىلاعت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .امأ :ىثنألاو ءأبأ :ركذلا ىمسو ءىثنأو ركذ نم قول :يمدآ لك نأ :هؤانث لج

 يف ام ُمَلَعَيَو َتِيَقْلا كريو ةَعاَسلآ ُملِع ءُهَدنِع هلأ ّنِإ ) : كو هللا لاق
 2 (ِماَحَرألا

 :'” (ناسحتسالا لاطبإ) باتك :مألا

 ةَعاشلا مَع رودنع هلل نإ ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر ا لاق

 «ةعاسلا ملع هيبن نع بجحف «ةيآلا « ٍماَحَرَأْلَأ ىف ام ُمَلَعَيَو َتَيَعْلَا كِزكُيَو

 ٍيَماَع ىف مهُلَصِفَو ٍنْهَو ْنََع اَنهَو مهّمأ ُهَتمحِهْيَدِلَوي نسسنإلآ اْمّصَوَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 ١4[. :نامقلا « ٌرمِصَمْلآ َلِإ َكَيَدِلَوِلَو ىِل ركْمَأ نأ

 .184و 188 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ (؟)

 امَو .ماَحرألا ىف ام ُمَلعَيَو تيل كرتُيَو ٍةَعاَسل ُملِع ءُهَدنِع هلأ نإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (5)

 1 :نامقل] « ٌريبَح ٌدِيِلَع هلأ َّنِإ 'ُتوُمَتضزَأ يأ مضت ىردَت اَمَو ادع بيكن ادام ٌسسفَت ىرْذَت

 ريسفتو 2485/ص 1195و 1170 /ناترقفلا ةئاسرلا رظناو ,590/ص ءال/ج ءمألا (8)

 .05/ص «94/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «لمنلا ةروس نم "6 /ةيآلا

١1١/5 



 ًاملع رصقأ هللا دابع نم نيفطصملا هءايبنأو «نيبرقملا هللا ةكئالم رواج نم ناكو

 دعب مه لعجي ملو هيبن ةعاط هقلخ ىلع ضرف َكْبك هللا نأل ؛هئايبنأو هتكئالم نم

 نظ الو ةلالدب ال ءدحأ بيغ ىلع ًامكح اوطاعتي ال نأ ىلوأو ءًائيش رمألا نم

 درو امع فقولا مهيلع ىلاعت هللا ضرف نيذلا «هئايبنأ ملع نع مهملع ريصقتل

 مهيلإ لعج اميف ,ججحلا مهيلع رهاظ ٌرعو لج هنإف .هرمأ مهيتأي ىتح ؛مهيلع

 اوزواجي ال نأو «هيلع موكحملا نم رهظ امب الإ اومكحي ال نأب ءايندلا يف مكحلا نم
 .هرهاظ نسحأ

 /ا/ا1١ ١



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

هيِفَبَيَر ال بّتكلا ليزنت © ملا ) : َكْبَع هللا لاق
 ) 00 

 :'"” (ركشلاو ةوالتلا دوجس) باب :مألا

 يعفاشلاو كلام فالتخا يفو ؛ثيدحلا فالتخا يفو ءامهنع هللا يضر دوعسم

 :نيترم «ىلاعت هللا امهمحر

 :لاق عيبرلا انربخأ هيفف :لوألا امأ

 نع ءرز نع ,مصاع نع «ةبعش نع ."' ميشه :هّللا همحر يعفاشلا انربخأ

 .اذهب لوقن مهايإ الو انسلو « 4 َقّلَخ ىلا َكَيَر ِمْسَآباَرْقأ )و

 ..هذه لثم دوجس ددع نآرقلا يف لوقن

 :ةدجسلا] ( َنيِمّلَعْلَأ ٍتَّر نم ِهيِف َبَيَر ال سمك ُليِزَت © ملا ) : ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا )١(

 ١-5[.

 .(نآرقلا دوجس) ١59 /ص ءال /ج «مألا رظناو 2175و170و1" /ص .١/ج ءمألا (؟)
 ه١" /ةنس ريخألا يفوت ذإ ًاميشه قلي مل يعفاشلا نأل اهانفضأ اذل مألا يف لاق تصقن (*)

 رظنا ,ميشه لاق :ىنعي (ميشه) ًاقلعم هاور دقف اذل ه46١ /ةنس دادغب لخد يعفاشلاو
 .(ةيشاحلا) ؟ /مقرب «177” /ص ١ /ج «مألا ينيقلبلا جارسلا قيلعت

١1١7/4 



 نع «بئذ يبأ نب ليعامسإ نب دمحم انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 ةريره يبأ نع «نابوث نع «نمحرلا دبع نب دمحم نع .نمحرلا دبع نب ثراحلا

 الإ هعم سانلا دجسو دجسف مجنلاب أرق 2 هللا لوسر نأ .هنع هللا يضر

 .ةرهشلا ادارأ :لاق .نيلجر

 نآرقلا دوجس نأ ىلع ليلد نيثيدحلا نيذه يفو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم ًائيش عدي نأ بحأ الو ؛:ةدجس مجنلا يفو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ضرفب سيل هنأل ؛هؤاضق هيلع سيلو هل هتهرك هكرت نإو «نآرقلا دوجس

١10 



 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 تب َنيِقِفُمْلآَو نب ردكلا يه لو هلأ نأ ني كك هللا لاق

 33 009 اًريبَح 0-5 امب ا

 :"' (..هيلإ ىحوأ ام عابتا هلوسر ىلع هضرف نم هقلخل هللا نابأ ام) باب :ةلاسرلا

8 

 هلا ٍقأ بلآ جيتي ) :8 هيبنل هؤانث لج هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ص

 منو © اميكح اًميِلَع راك َهَنأ ترإ َنيِقِفَعُمْلاَو َنيِرِفكْلا عت لَو

 .ناتيآلا « اريرح َنوُلَمَعَت امي َناك هللا ترإ كبَر نِم كلْيَلإ ع حو

 02 ام مع

 دهشو .هرمأ عابتا هيبن ىلع ضرف دق هنأ هللا نابأف : هللا همر يعفاشلا لاق

 هب ناميإلاب هللا ىلإ ًابرقت «هب هل دهشن نحنو .هسفنل هب دهشو ءهنع غالبلاب هل
 .هتاملك قيدصتب هيلإ ًالثموتو

 .ناتلماك ناتيآلا انه تدرو )١(.

 .مقا/ /ص 2784 /ةرقفلاو 6 /ص ةقن /ةرقفلا ةلاسرلا قفز

١١4٠ 



 ع 7 ماسر 3 بر ه# تلمس

 27 ( مكيِلوَمَو ) :هلوق ىلإ ( َمُكْءآَتَبَأ مُكءاَِعْدَأ َلَعَج اَمَو ) : 6 هللا لاق

 :' ' ةيارقلاب ءاسنلا نم مرحي ام :مألا 02 8 ظ000

 يضر (شحج ةنبا) حاكن دارأ # هللا لوسر نإف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .هركذ ىلاعت هللا رمأف انبت نق ىنلا ناكف «ةثراح نب ديز دنع تناكف ءاهنع هّللا

 © نيرللا ىف مُكُنوْخِإَف ْمُهَءاآَباَم اَوُمَلْعَت مل نإَف ) :مهئابآل ءايعدألا ىعدُي نأ

 ,ةيآلا 6 مُكِيِلَوَمَو ) :هلوق ىلإ © َمُكءآَتَبَأ َمكءآَيِعْدَأ َلَعَج اَمَو ١) :لاقو .قيآلا

 َنييِمْؤُمْلا لَع َنوُكَي ال كل اَهَكَسْجٌوَز ارْطَو اَْبِ ٌدْيَر طق اّمَلَف ) : هيبنل لاقو
 .ةيآلا © ّجَرَح

 ُلِبتْلَحَو ) :هلوق نوكي نأ - ملعأ ىلاعت هللاو - هبشأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نيذلا مكئايعدأ نود «ةيآلا 58 :ءاسلا] ©« َمُكِبَلصأ نم َنيِذْلأ مكاتب

 امي عاضرلا نم انمرحو «ءيش ُق اذه نم عاضرلا نوكي الو مكءانبأ مهنومست

 .ثيدحلا نا ةدالولا

 ْمُكَجوْزَأ َلَعَج اَمَو فِفْوَج ىف ب بلف نّي ٍلُجَرِل هلأ َلَعَج ام ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا (1)

 ّقَحْلآ ُلوُقَي هلآو ْمكهوفأب محلوق َمُكِلَد '"مكاتنأ كءاهعذأ َلَعَج اَمو "يِدَهْمأ نم َنوُرِوَطُت ىعلأ
 ىف ْمُكُنوْحَِف َمُهَمآَباَم اَوُمَلْعَ مل نإ هللا َدنِع ُطَسْقَأَوُه مويآَبآِل َمُهوُعَدَأ © ليبسلا ىِدَهَي َوُهَو
 هلآ َناَكَو مُكبوُلُق ْتَدْمَعَت ان نكلو دي مئأطخأ آَميِف ٌحاتُج ْمُكِيَلَع َسْمَلَو ْمُكلوَمَو دل
 .[ه-4 :بازحألا] © اًميِحّر اًروُفْغ

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,27545 /ص «١/ج «يعفاشلا بقانم رظناو «15 /ص .ه /ج مألا (؟)

 .59و 58 /ص 5 /ج .بلطملا

 وا"4 /ص 7 /ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص وه .هجيرخت قبس ثيدحلا ()
 .094/مقرب 6.

١١145 



 :"* (دلولا ىوعد) باب :(اضيأ) مألا

 لهأ ضعب معز ؛معن - رواحملل :يأ - تلق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ,ةيآلا © ِفِفَوَج ىف يبل نم ٍلُجَر هلأ َلَعَج ام ) :كك هللا لوق نأ :ريسفتلا

 :قك هللا لوق ةيآلا قايسب لدتساو .مالسإلا يف نيوبأ نم لجرل هللا لعج ام

 لمتحتف :- رواحملا :يأ - لاق .ةيآلا 6 ِهلأ َدنِع ُطَسَقَأَوه مهيب مهوعذأ )

 ريغ اهانعم نأ :ريسفتلا لهأ ضعب معز «معن :انلق ؟اذه ريغ ىنعم ةيآلا هذه

 ريغ اذكه وه لوقن نأ عيطتسن ىتح امأ :انلق .تبثت ةجح هب كلف :لاق ءاذه

 «لمتحي ناك اذإ هنكلو .هلوق مزلي دحأ اذه لقي ملو .هريغ لمتحم هنأل ؛الف .كش

 بألا هثري كلذكف «لماك نبا ثاريم ثرو اذإ نبالا نأ عامجإلا ىنعم ناكو

 .لوقلا اذه الإ هيف مقتسي مل .لماك بأ ثاريم

 :"* (ثيراوملا) باب :(اضيأ) مألا

 مهوُعْذَأ ) :6# ةثراح نب ديز يف ك# هيبنل هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :نيبسن يلاوملا بسنف ةيآلا © َمُكيِلَوَمَو

 .ءابآلا ىلإ :امهدحأ

 لاب ام » يع هللا لوسر لاقو .ةمعنلاب ءالولا لعجو .ءالولا ىلإ :رخآلاو

 باتك يف سيل طرش نم ناك ام هللا باتك يف تسيل ًاطورش نوطرتشي لاجر

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 165 /ص 3 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .1:8١/ص ”/ج «مألا قلد

 32١١. /ص ءال /ج «بلطملا

 رظناو 256و514١/ص 3 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2356و الو الال /ص 4ك /ج ءمألا عه

 156١-١11 /ص 6 /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا

١187 



 ءالولا امثإو :قثوأ هطرشو «قحأ هللا ءاضق ءطرش ةئام ناك نإو «لطاب وهف هللا

 .قتعملل نوكي امنإ ءالولا نأ كي هللا لوسر نيبف .ثيدحلا '''« قتعأ نمل

 ةمحل ءالولا» :لاق هنأ تع هللا لوسر نع يورو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأ ىلع ةنسلاو باتكلا لدف ؛ثيدحلا ٠" بهوي الو عابي ال بسنلا ةمحلك

 نم دالو مدقتمب بسنلا نوكي امك «قتعملا نم لعف مدقتمب نوكي امنإ ءالولا

 .بألا

 :"”ريبكلا ةعاضر :(اضيأ) مألا

 نع لئس هنأ ءباهش نبا نع ؛كلام انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 «ةعيبر نب ةبتع نب ةفيذح ابأ نأ «ريبزلا نب ةورع ينربخأ) :لاقف ريبكلا ةعاضر

 لاقي يذلا الاس ىنبت دق ناكو ءأردب دهش ناك دق - كف ينلا باحصأ نم ناكو
 وبأ حكنأو «ةثراح نب ديز هي هللا لوسر ىنبت امك «ةفيذح يبأ ىلوم ملاس :هل

 نب ةبتع نب ديلولا تنب ةمطاف هيخأ ةنبا هحكنأف ؛نبا هنأ ىري وهو ءألاس ةفيذح
 .شيرق ىمايأ لضفأ نم ذئموي يهو .لّوألا تارجاهملا نم ذئموي يهو «ةعيبر

 َدنِع ُطَسَقَأَوه َمهيآَبَأِل َمهوُعَدَأ ) :لاقف لزنأ ام ةثراح نب ديز يف هللا لزنأ املف
 دحاو لك در ؛ةيآلا ( َمُكيِلَوَمَو نيد ىف ْمُكُتوْحِف َمُهَءآَباَء اَوُمّلَعَت ْحَل نق هلل هام ه7 ل 2و مع يو

 يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .ننسلا باحصأو ناخيشلا هاور .حيحص ثيدحلا )١(

 1970-7176 /مقرب 0278و 177/ص 37 /ج

 دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ,نئسلا باحصأو ناخيشلا هاور ءظفللا اذهب فيعض ثيدحلا (؟)

 :ظفلب حيحص 2710و1179و7117و775/مقرب ء117و149و179/ص 7 /ج «يعفاشلا

 .« هتبه نعو ءالولا عيب نع ىهن لي هللا لوسر نأ »

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو «447/ج ءدنسملا - ينزملا رصتخم رظناو .138/ص .ه /ج مألا (5)

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءاذه نم بيرق ىنعمب درو دقف 187 /ص 5 /ج .بلطملا

 .1-78ا/ /ص :3/ج
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 تنب ةلهس تءاجف «يلاوملا ىلإ هدر هابأ ملعي مل نإف .هيبأ ىلإ ىنبت نم كئلوأ نم
 88 هللا لوسر ىلإ ءيؤل نب رماع ينب نم يهو «ةفيذح يبأ ةأرما يهو ؛ليهس
 سيلو ''” ْلْضْف انأو يلع لخدي ناكو ءأدلو ًااس ىرن انك هللا لوسر اي تلاقف

 هيعضرأ» :انغلب اميف ع هللا لوسر لاقف ؟هنأش يف ىرت اذامف .دحاو تيب الإ انل

 تذخأف «ةعاضرلا نم أنبا هارت تناكو .تلعفف « اهنبلب مرحيف «تاعضر سمح

 اهتخأ رمأت تناكف .لاجرلا نم اهيلع لخدي نأ بحت تناك نميف ةشئاع كلذب

 لاجرلا نم اهيلع لخدي نأ تبحأ نم اهل نعضري اهتخأ تانبو ؛موثلك مأ
 نم دحأ ةعاضرلا كلتب نهيلع لخدي نأ أ# ينلا جاوزأ رئاس ىبأو ءءاسنلاو

 يف ةصخر الإ ليهس تنب ةلهس لي هللا لوسر هب رمأ يذلا ىرن ام :نلقو .سانلا
 نم اذه ىلعف .دحأ ةعاضرلا هذهب انيلع لخدي ال لي هللا لوسر نم هدحو ملاس

 . ثيدحلا "' (ريبكلا ةعاضر يف ك# ينلا جاوزأ ناك ءربخلا

 ةفيذح يبأ ىلوم ملاس يف - ملعأ ىلاعت هللاو - اذهو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةصاخ

 :"' (بتاكملا عيب) باب :ينزملا رصتخم

 لاقف --“*' ةريرب قتع يف ةشئاع ثيدح ركذ نأ دعب :هللا همحر يعفاشلا لاق

 - انيب نإ :تلق ؟ةريرب لهأل ةشئاع طرش ىنلا لاطبإ ىنعم امف سانلا ضعب يل

 /ص 7 /ج ؛ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا رظنا ءدحاو بوث ىلع وأ ؛يتنهم سابل ةسبال :يأ )١(
/461. 

 دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «تاياور ةدعب مدقت امك حيحص وهو «لسرم هدنس ثيدحلا (6)

 1١-77. /مقرب «45- 554 /ص 37 /ج «يعفاشلا

 .١7/ص «ثيدحلا فالتخا باتك رظناو ٠07١ /ص «ينزملا رصتخم (9)
 ١7 /ص 27ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص وهو لسرم هدنس ثيدحلا (:4)

 .774والا"٠ /مقرب كو
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 نأ ىضق دق هلل نأ مهملعأ دق 8 هلل لوسر نأ ؛هسفن ثيدحلا يف ملعأ هللاو

 اَوُمّلَعَت مل نإ "لأ دنع ُطَسقَأَو وه ْمهِبآَبَأِل مهوُعْدَأ ) :لاقو .قتعأ نم ءالولا

 امك «مهيلاوم ىلإ مهبسن هنأو «ةيآلا « َمُكيِلَوَمَو نيدلآ ىف َمُكُنوْحِإَف ف َمُهَءاَباَء

 اوُلوحي نأ زوجي ال كلذكف مهئابآ نع اوُنُوحي نأ زجي مل امكو ؛مهءابآ 3 مهبسن

 مهتنم اوُلَو نيذلا مهيلاوم نع

 0( هما دج ورَأَو 1101100 قبو هللا لاق

 ("” هجاوزاو ف هللا لوسر رمأ ف ءاج ام :مألا

 ُيِنلآ ) :هلوق 6 هيبن هب كبي هللا صخ ام ناكو ٠ :هللا همر يعفاشلا لاق

 ...ةيآلا « َمُجَهمَأ هج أَو ةبيشنأ نم ترييؤُمْلاِب لأ

 تفصو ام لثم «ةيآلا « َمُجَهَمَأ هُجوْرأَو ) :هلوقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 تفصو اممو «ةفلتخم يناعم عمجت ةدحاولا ةملكلا نأو «برعلا ناسل عاستا نم

 ناسل ىلع اهفالتخاو عئارش نسو «هيحوب هضئارف نم ًاريثك مكحأ هللا نأ نم

 لحي ال هنأ كلذو ؛ىنعم نود ىنعم يف ىتعي « مُجَهَمَأ ) :هلوقف «هلعف يفو «هيبن

 مهيلع مرحي امك نمل نك ول ,"" تانب حاكن مهيلع مرحي الو .لاحب نهحاكن مهل

 اولْؤَأَو ْمُجَهَمَأ َدهُجَوْرَأَو ”ةبيشأ نم ترييؤُملاب نَوَأ بلآ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 مُكياَِلوأ لإ اوُلَعْفَت نأ لإ َنب | َنبرِجَهْمْلاو تِيْؤُمْلا ني هلآ بّتكح ىف ضْعَبب وأ مِهُصْعَب دب مياحألا

 .[1 :بازحألا] « اًروُطْسَم بسّئكحْلا ىف َكِلاَذ تراك اَفوُرْعَم

 / قيقحت مآلا رظناو 2.2158وا1717/ص ١2/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2.111١ /ص .0/ج ألا قفز

 .00"3و 771 /ص لا /ج «بلطملا دبع .د

 .- ملعأ هللاو - قايسلل برقا اذهف «نهئانب :طبضألا لعلو مألا يف تدرو اذكه ()

 م١



 عم مهيلع قحلا مظعل تاهمأ نكي نأ نهبشيو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .نهحاكن ميرحت

 :") (ةداهشلاب حاكنلاو ةالولا حاكت) باب :(اضيأ) مألا
 الأ ءاوهركو اوبحأ اميف هتعاط مهيلع ضرتفا امنإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 آب وأ ُنئلَآ ) :َك هلوق ىلإ ىرت
 .ةيآلا

 4و 525 8 درع ا
 « َمُيَهْمَأ :هُجاوزأو َمييفنَأ نِم تييؤُمَل

 :"' (فالتخالا) باب :ةلاسرلا

 لوقل (رّواحملل وأ بطاخملل) كلذ كل :لوقأف هللا همحر يعفاشلا لاق

 :هل تلقف «ةيآلا ( ِهَلَأ تح ىف ضْعَبِب ١ ]أ ْمهُصْعَب ماَحرألا اوُلوَأو ) :هلل

 اوثراوت سانلا نآب تلزن «ةيآلا ©« ٍضْعَيِب ١ وأ ْمهُصَعَب ِماَحْرألآ اوُلوَأَو )
 ْنِم هثري الو ءرجاهملا ثري رجاهملا ناكف «ةرجحلاو مالسإلاب اوثراوت مث .فلجلاب

 ( ِماَسَرألآ اوُلْوُأَو ) :تلزنف «هثرو نم هيلإ برقأ وهو ءًارجاهم نكي ل نم هتثرو

 ٍماَحَرألآ اوُلوُأَو ) :تلق ؟كلذ ىلع ليلدلا ركذاف :لاق مهل ضرُق ام ىلع «ةيآلا

 نم نأ ىرت الأ ءمه ضرف ام ىلع ةيآلا « ِهَلَآ ب تح ىف ضْعَبِي وأ ْمُهُصْعَب

 نم ًاثاريم رثكأ نوكي جوزلا نأو ؟ثري ال نم مهنمو ؛ثري نم ماحرألا يوذ
 تنبلا محر تناك محرلاب ثروت امنإ تنك ول كنأو ؟ًاثاريم ماحرألا يوذ رثكأ

 نم قحأ نونوكيو .أعم نوثري ماحرألا ووذ ناكو ؟نبالا محرك بألا نم
 اميف اهتفلاخ دق تنك تفصو امك ةيآلا تناك ولو ؟هل محر ال يذلا جوزلا

 )١( /ص «5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء178/ص .ه /ج «مألا 47١.

 .040و65894/ص .1-1/54١11/1/7/تارقفلا ةلاسرلا (؟)
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 اوسيلو «.فصنلا هيلاومو «.فصنلا هتخأ ىطعتف .هيلاومو هتخأ كرتي نأ يف ءانركذ

 .صوصنم ضرف هللا باتك يف مل ضورفم الو «ماحرأ يوذب

 اًندَع و ام ضَرَم ميولق ف َنيِذْلاَو َنوُقِشَُمْلا ُلوُقَي ذو :٠) لَ هللا لاق

 ُهلوُسَرَو هَللأ
 [1؟ :بازحألا) 0 ( اروع لِ الا :هلوس

 (7 مالسإلا نع دترملا :مألا

 :يأ) مهرارسأ نع كنك هللا ربخأ :لئاق لاق نإف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ناميإلا دعب رفكلاب هيلع دهش نم مهنمف «نويمدآلا هملعي مل هلعلو (نيقفانملا

 دعب ركنأ نم مهنمو «ةداهشلا ريغب رقأ نم مهنمو .ةداهشلا دعب رقأ نم مهنم

 َنوَقِفَسُمْلا ُلوَقَي ْذِإ ْذِإَو ) :َك لاقف .رهاظ لوقب مهنع دك هللا ريخأو ,ةداهشلا

 لاق اذإ مهلكف «ةيآلا © اًروُرُع الإ هُهَلوُسَرَوُهَّلأ اَنَدَعَو ام ٌصْضَرَم مِهوُلُف ف َنيِذَلاَو

 مالسإلا راهظإب كرث ,مالسإلا رهظأو ٌرقأ وأ .دحج وأ .هلوق ىلع تبثو «لاق ام

 راهظإ لبقأ لاق نم ىلعو ؛لوألا لوقلا لئاق ىلع ةجحلا فلكت :(ًاضيأ) مألا
 :"!... ةيوتلا

 :لاقف ,مهريغ ةفئاط نع - هؤانث لج هللا ربخأو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 « اًرورُخ الإ ُمْلوْسَرَو هَل اًنَدَعَو ام ٌضَرُم ميولق ف َنيِذَلاَو َنوُقِفعُمْلا لوُقَي ْذَِو )

 نيقفانملا رفك نم ىكح ام عم مهعم ةفئاطلا نعو .مهنع ةياكح هذهو «ةيآلا

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو 00

 .1/!0/ص ةر /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.759 /ص ا /ج ألا قفز

 .١14”/ص ال /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.2155و6١1 /ص تاج ألا 2
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 لكو «بارعألا نم ىكح نم بولق لخدي مل ناميإلا نأ نم ىكحو ءأدرفنم
 هنأل ؛ مهكرش نم هفالخ هؤانث لج ملعي امم ءرهظأ امب ايندلا يف همد نقح نم

 رهاظلا ىلع مكحلا هيبن ىلو دق هنأو «هريغ رئارسلا ىلع مكحلا ٌلَوُي مل هنأ نابأ

 همهس هعنمي ملو «هبقاعي ملو .هسبحجي ملو ءًادحأ مهنم لتقي ملو #4 ينلا مهرشاعو
 ىلع ةالصلاو .مهتثراومو نينمؤملا ةحكانم الو «لاتقلا رضح اذإ مالسإلا ُق

 20 لاحب هب وزغي نأ مامإلل سيل نم :(اضيأ) مألا

 وملك .قدنحا موب همم اودهش مث." اش هن دحأ موي لوف اق

 .ةيآلا © اًرورُغ الإ ءُهَلوُسَرَو ُهَآ اَنَدَعَو ام ) :مهوق نم كك هللا ىكح

 "7 (ٌةَكَسَح ٌةَوْسأ هللا ٍلوُسَر ىف ْمُكَل ناك َدَقَل ) : 38 هللا لاق

 (؛! - دوسألا رجحلا مالتسا :يأ - ماحزلا 2 مالستسالا :مألا

 ةديبع نب ىسوم ينربخأ لاق «ملاس نب ديعس انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 حسم ناك امهنع هلا يضر سابع نبا نأ ءيظرقلا بعك نب دمحم نع «يَِبْرلا

 ىلع حسمي ه# ريبزلا نبا ناكو - دوسألا :يأ- رجحلاو يناميلا نكرلا ىلع

 ."ا/8/ص «ه /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .155/ص 4 /ج عمألا )١(

 .ةثامثالثب يئالمإلا اهمسرو «مألاب تبتك اذكه (؟)

 َموهْلآَو هلا اوُجَرَي ناك نَمْل ةكَسَح ٌةَوْسَأ هلآ ٍلوُسَر ىف ْمُكَل ناك ْدَقَل ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (6)

 .[؟1 :بازحألا] ©« ارمثك هلآ َرْكْذَو رْجآلآ

 .د /قيقحت مألا رظناو 28١ /ص ءدنسملا - ينزملا رصتغم رظناو 2175 /ص .؟/ج «مألا (5)

 .170 /ص ا" /ج «بلطملا دبع
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 نبا ناكو ءًاروجهم هنم ءيش نوكي نأ هللا تيبل يغبني ال :لوقيو اهلك ناكرألا

 .ةيآلا « ٌةَنَسَح ٌةَوْسَأ هَل ٍلوُسَر ىف ْمُكَل ناك َدَقْل ) :لوقي سابع

 لوسر نع ربخي امهنع هللا يضر سابع نبا ناك :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :لوقن اذهبو «'"' نييماشلا نود رجحلاو يناميلا نكرلا مالتسا م هللا

 (ًاروجهم هللا تيب نم ءيش نوكي نأ يغبني ال) : ه ريبزلا نبا لوقو

 ملتسا ام ملتسا هنكلو .ىلاعت هللا تيبل ةرجه نكرلا مالتسا دحأ عدي مل نكلو

 هللا تيب نم رجه نأ ىلع هكرت دحأ نكي ملف ؛تيبلا نم ناكرألا ىوس ام

 و ىف 3 ما مح نا 5-5 وكمسو 2 ىلإ سف

 (7 ( اًريِزَح اًيوَق ُهّلا تاكو َلاَتقْل َنيِيِمْؤُمْلآ هللا ىقكو ) : ع هللا لاق

 :"' (تاولصلاو نيتالصلا نيب عمجلل ةماقإلاو ناذألا) باب :مألا

 :لاق عيبرلا انربخأ

 «بئذ 3 نبا نع .كيدف يب نبا ينربخأ :لاق هللا همحر يمفاشلا 0

 يف بيلغتلا لبق نم اذهو «ةفرشملا ةبعكلا نم يقارعلا نكرلاو ءيماشلا نكرلا :امهب دوصقملا )١(

 .ىنثملا

 َنييمْؤُمْلا هلآ ىقكو اريح اولاكي زل َحهِظَبكِب أوُرقك َنيِذلأ هلأ َدَرَو ) :ىلاعت شا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)
 .[10 :بازحألا] ( اري ايوق هلأ تراكو لاتقل

 /ص ةروثأملا ننسلا رظناو 2750 /ص ءدنسملا -ينزملا رصتخم رظناو .45/ص ء١/ج ءمألا (5)

 51/4 /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو ء.١181و١٠18 /ص 5٠05: /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو .٠١/مقرب ١«

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 270وا"؛ /ص ١2/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .7 7و7 17 /ص

 .191و١191 /ص ءال /ج .بلطملا
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 ىتح ليللا نم "” يوُهِب برغملا دعب ناك ىتح ةالصلا نع قدنخلا موي انسبح»
 « اًريزَع ايوَق هلأ تراكو َلاَتقْلا َنيِيْؤُمْلآ هلأ ىتكو ) :كْك هللا لوق كلذو ءانيفُك

 امك اهتالص نسحأف ءاهالصف رهظلا ماقأف هرمأف الالب © هللا لوسر اعدف هقيآلا

 اهالصف برغملا ماقأ مث ءكلذك اهالصف رصعلا ماقأ مث ءاهتقو يف اهيلصي ناك

 .ثيدحلا "'« ًاضيأ كلذك اهالضف ءاشعلا ماقأ مث .كلذك

 (7 6( اًهَتئيِرَو اَيّْدلآ ةؤّيَحْلا ترذرت نشك نإ َكجوْرَأْل لق ) : كك هللا لاق
 م سدء»؟

 ( اَميِظَع اًرَجَأ ) :هلوق ىلإ

 0 هجاوزأو 48 هللا لوسر رمأ ف ءاج ام :مألا

 :لاقف فءاسن ريخ نأ 3 هلوسر 2-9 هللا رمأو * هللا ههمحر يعفاشلا لاق

 « اًميِظَع اَرجَأ ) :هلوق ىلإ « اَهتيِزَواَيئّدلآ ةؤيَحْلا ترذرت ٌنُُك نإ كحول لك )
 و ًاقالط هنرثخا اذإ رايخلا نكي ملف ,هئرتخاف هِي هللا لوسر نهريخف «ةيآلا

 .هنرتخا اذإ ًاقالط نمل ثدحي نأ هيلع بجي

 هرمأ امك - هللا ءاش نإ - © هللا لوسر رييخت ناكو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لعجيل ال ًاقالط نمل ثدحأو .هنرتخي مو اهتنيزو ايندلا ةايحلا ندرأ نإ دك هللا

 . م /ص «طيحلا سوماقلا رظنا «ليللا نم ةعاسب :يأ قرد

 دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا 0608ه يئاسنلا هاور «حيحص وهو ءنسح هدئس ثيدحلا (؟)

 .601 /مقرب "94 /ص ١2/ج «يعفاشلا

 اًهَتئيِزَو اًيئّدلآ َةوَيَحْلآ رْذرت نيك نإ َكِجوْرَأْل لق ينل اجي ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا (*)

 ّنِإَف ةَرجآلا َراّدلآَو دُهلوُسَرَو هللا ترْذرُت نشك نإَو © البيج احاَرَس ىرُكْخْرَسُأَو ٌنُكَعِيَمَُأ توَلاَعَت
 .(74-19 :بازحألا] © اًميِظَع اًرْجَأ ّنُكَدِم ِتَِسْخُملِل َّدَعَأ هلل ىف «هك دهم

 .1"7؟والكا /ص .5/ج «بلطملا دبع د /قيقحن مألا رظناو 211١ /ص ف/ج ألا 2

115 



 « ٌةليِيَج اَحاَرَس ءكَحْرَسَأَو ّيَكَعَيَمَأ وَلاَعَتَق ) :هللا لوقل .نهيلإ قالطلا
 نرتخا املف ءًاحارسو ًاعاتم اهتنيزو ايندلا ةايحلا نترتخا اذإ ّنْكَل ثِدْحأ «ةيآلا

 .ًاعاتم الو ًاقالط نمل ثدحي نأ هيلع كلذ بجوي مل

 كلذ ناكفأ ءهانرتخاف كَم هللا لوسر انرّيخ دق :اهنع هللا يضر ةشئاع لوق امأف

 .ًاقالط انل ثدحي نأ # ينلا ىلع كلذ بجوي مل -ملعأ هللاو - :ىنعت ؟ًاقالط

 ةايحلا نرتخا نإ كنف ينلا ىلع كك هللا ضرف اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ريخ نم لكف «ءنهنم ةدحاو قلطي ملف .هلوسرو هللا نرتخاف .نهعتمي نأ ايندلا

 .هيلع قالط الف «قالطلا رتخت ملف هتأرما

 :") عقي ال امو مالكلا نم قالطلا هب عقي ام :(اضيأ) مألا

 :ءامسأ ةثالثب رياتك يف قالطلا ىلاعتو كرابت هللا ركذ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 « كىعَدِعل ٌنهوُقِلطَ َءاَسِيلآ ُممَقْلَط اًذإ ) :كك لاقف حارسسلا ,قاَرِفلا «قاللا
 أ يفوُدعَمِ ٌنهوكيمأَف َنُهَلَجَأ َنْعَلَب اَذِإَف ) :هؤانث لج لاقو «ةيآلا ١[ :قالطلا]

 نإ ) :هجاوزأ يف ك# هيبنل همسا كرابت لاقو «ةيآلا [1 :قالطلا] (ِيفوُرْعَمِب ٌنهوُقِراَف

 .ةيآلا [18 :بازحألا] 6« َََلاَعَتَف اهتئيزَو اًيْنّدلَآ َةْوّيَحْل َتَرْذرت نشك

 هذه نم ًامسا اهل درفأف .هتأارما بطاخ نمف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 همزل ءكتحرس دق وأ .ءكتقراف وأ .ءكتقلط دق وأ ءقلاط تنأ :لاقف .ءامسألا

 .هللا نيبو هنيب اميف هائيَوو ٠ مكحلا يف "' َوَُي لو .قالطلا

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2777 /ص .١/ج .نآرقلا ماكحأ رظناو 104 /ص .ه /ج ألا )١(
 .50 4و 751" /ص .” /ج «بلطملا

 قارفلا وأ قالطلا وني مل نإو :يأ «(هاَْيَو وَتُي) نيتملكلاب واولا ديدشتب مألا يف تدرو اذكه (؟)
 ظافلألا هذل نآرقلا مادختسا نم ًاذخأ يعفاشلا داهتجا اذه .هعوقوَب َمِكُح دقف «حارسلا وأ
 .- ملعأ هللاو - قالطلا حيرص اهنأ ىلع
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 :"'” ةقدصلا ليجعت باب :(اضيأ) مألا

 :لاقف فلحي نأ لبق نيمي ةرافكب قدصت ول اذكهو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نكي مل هنآل ؛ ةرافكلا نم هنع زجُت مل ثنحف ءاهترافك هذهف نيمي يف ثنح نإ

 لاق نإف .ةرافكلا نم هنع أزجأ ثنح مث «ثنحلل رفك مث فلح ولو .فلح

 5 ينلا نأ :تارافكلا باتك يفو ؛حارسلا لبق عاتملب أدبف «ةبآلا « ًٌاليج اَحاَرَس

 يذلا تأيلو هنيه نع رفكيلف اهنم ًاريخ اهريغ ىأرف نيمي ىلع فلح نم» :لاق
 .ثيدحلا (" « هنم ريخ وه

 اوناك مهنأ ىينلا باحصأ نم ددع نع يور دقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .نوثنحي لبق نورفكيف .نوفلحي

 :لاق عيبرلا انربخأ

 هللا يضر رمع نبا نع «عفان نع .كلام انريخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 وأ نيمويب رطفلا لبق هدنع عمجن يذلا ىلإ رطفلا ةاكز ثعبي ناك هنأ » :امهنع

 .ثيدحلا "”« ةثالث

 )١( /ص ا" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 17و١7 /ص لج مآلا "600-81.

 ننسلا ةفرعم رظنا ,مهريغو دمحأو كلامو ننسلا باحصاو ناخيشلا هاور .حيحص ثيدحلا (0)

 .8١7/ص ال /ج «يقهيبلا فينصت /راثآلاو

 يعلا ءافش رظنا ءامهنع هللا يضر رمع نبا ىلع فوقوم وهو ءحيحص هدانسإ ثيدحلا ()

 .5817و 547 /مقرب «4 47 /ص ء١/ج «يعفاشلا دئنسم قيقحتب

١0 



 ع

 ”٠ ( َنْميَفنأ نإ ِءآَسْيلآ َنِم ردَحاك ٌنْئَسَل يل ءاَسِينَي ) : كو هللا لاق
2-- 

 :"” هجاوزاو 48 هللا لوسر رمأ ذ ءاج ام :مألا

 ٍآَسْيلأ َنِي رَحأَك ٌنُيْسَ َيّيلآ ءآَسَي ) :كي لاقو :هللا هحر يعفاشلا لاق
 رو م ع

 .نيملاعلا ءاسن نم هت هب 0 نهباثأف «ةيآلا © ٌنتيقّتأ د

 9 (ِتْيَبْلا لهأ سْجرلا ُمُكَدَع َبِهْذُم هلآ ُديرُي امنِإ ) : 38 هللا لاق * روم -<و ١ 9

 : (ةيصولا) باب :رهازلا

 ٌمُكنَع َبِهْذدُمِل هلأ ُديرُي اَمْنِإ ) :َك هلوق يف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 9 »رم 4 1

 لخديأ لثسو ءك# ىنلا نم ىندألاف ىندألا :لاق «ةيآلا « ِتيَبْلا لهَأ َسْجَر

 .معن :لاق ؟تيبلا لهأ يف '"' ءاسنلا

 ٍلَوَقْلاب َنْعَصْحَت الق ٌنُيقَتَأ نإ ِءاَسْبِلآ ني ررَحأك َنُيَسَل ّيِبلآ ءآَسِيَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(
 .[8؟ :بازحألا] © اًقوُرعَم ٌهلْوَق َنلقَو ضَرَم يلق ىف ىلا َعَمَظيَف

 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ,.177 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 215١ /ص 5 /ج «مألا (؟)
 ."314 /ص 25 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 7

 ام وهو 8# هب نهرهظأ :يأ «(نهنابأف) :وه باوصلاو «نهباثأف :مآلا يف تدرو اذكه (6)

 نم فيحصت هلعلو 247 /مقر ,شماحلا 1717/ص «١/ج رظنا نآرقلا ماكحأ ققحم هحجر
 .- ملعأ هللاو - خاسنلا

 ةرلَصل َنْمِقأَو لوألا ةيلوَجْلا بك حرجَربَت اكو ٌنكتوُيب ىف َنرََو ) :لاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (4)
 :ةروطُيَو ببيْلا لهأ سْجرلا ْمُكدَع َبِحْذُمِ هللا دي اَمْنإ ُهوْسَرَو هلأ َنَحِطْأَو ةؤَكَزلأ تتلو
 .[#77 :بازحألا] 0 اريهطَت

 .71/8/ص «.يرهزألا /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا (5)
 ًادج ةديفم اهنإف ةلأسملا هذه ةشقانم يف ريثك نبا ريسفت رظناو «نينمؤملا تاهمأ هجاوزأ :يأ (7)

 ه80هو0د7 ١ /ص .”/ج

 دنا ١



 م

 هلأ ِتياَء ْنِم ٌّنُكِتوُيُب ىف ْىَلتُي ام رْرُكْدَأَو ) : 36 هللا لاق و
 00 ( م 0 و

 :"' تاعللا :مألا

 يهو :ةمكحلاو «ىلاعت هللا نع ىلتي ام وه :باتكلا :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 8 لاق دقو دع هّللا لوسر ةئس تكتنيب امن هللا نع ةلاسرلا هب تءاج ام

 ْنِم ٌنُكِتوُيَب ىف ْىَلَتُي ام َْركْذَآَو ) :- 8 هيبن جاوزأل :يأ- هجاوزأل

 .ةيآلا « ِةَمُكصِْقََو هلأ ٍتَياَ

 :"' (اهلكرابخألا تدر يتلا ةفئاطلا لوق ةياكح) باب :(اضيأ) مألا
 ركذ اذإ «ىلوأ مهيأو- رواحملل :يأ .تلق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 امك انوكي نأ لمتحي :لاق ؟ًادحاو ًائيش وأ ؛نيئيش انوكي نأ (ةمكحلاو باتكلا)

 :- هل - تلق.ًادحاو ًائيش انوكي نأ لمتحيو «نيئيش انوكيف «ةنسو ًاباتك تفصو

 :لاق .هيلإ تبهذ ام فالخو ءانلق ام ىلع ةلالد نآرقلا يفو ءامهالوأ امهرهظأف

 ِتَياَع ْنِم ٌنُكِتوُيب ىف ىَتُي ام ترْرُكْدََو ) :كك هللا لوق :تلق ؟يه نيأو

 نهتويب يف ىلتي هنأ ربخأف «ةبآلا « اًريبَح اًفِيِطَل تراك هلأ ّنِإ 'ةَمْحِلاو هلل

 نأ :ةوالتلا ىنعم امنإ :تلق ؟ةمكحلا ىلتت فيكف «ىلتي نآرقلا اذهف :لاق.نائيش

 نآرقلا ريغ ةمكحلا نأ يف نيبأ هذهف :لاق ءاهب قطني امك ةنسلاو «نآرقلاب قطني

 .ىلوألا نم

 هلآ ّنِإ ةَمُكِفلَو هللا ب ياء ني ّنُكَتوُبب ىف ىَلتُي ام رَرُكَأَلَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 .["4 :بازحألا] © اًريبح اًقيِطَل تراك

 مآلا رظناو 2167 /ص :.(شماهلا) 47” /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو 0.١77 /ص فر/ج مألا (0)

 .779/ص 2” /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت
 مألا رظناو 27””و7" /تارقفلا ١١/ص «ملعلا عامج باتك رظناو 07171 /ص ال /ج ءمألا فرفز

 .6/ص 4 /ج «بلطملا دبع .د / قيقحت
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 ,(* (صاخلا هب داري هنأ ىلع ةصاخ ةنسلا تلد اماع لزن ام) باب :ةلاسرلا

 ىف ْىَلتُي ام َنْرَكْذَآَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا ركذف «ةيآلا « اًريِبَح اًفيِطَل تر هلآ َّنِإ ٍةَمُكْفَآَو هلأ تياَء ْنِم ٌنُكِتوُمب

 ملعلا لهأ نم ىضرأ نم تعمسف «ةمكحلا ركذو ؛نآرقلا :وهو «باتكلا

 نأل ؛ ملعأ هّللاو ءلاق ام هبشي اذهو كف هللا لوسر ةنس :ةمكحلا :لوقي نآرقلاب
 باتكلا مهميلعتب هقلخ ىلع ُهّنم هللا ركذو .ةمكحلا هْنَعيبْنأو ركذ نآرقلا
 قي هللا لوسر ةنس الإ انهاه ةمكحلا :لاقي نأ- ملعأ هللاو - زجي ملف ,ةمكحلاو

 ىلع مّيحو ؛هلوسر ةعاط ضرتفا هللا نأو .هللا باتك عم ةنورقم اهنأ كلذو

 .هلوسر ةنس مث هللا باتكل الإ ضرف :لوقل لاقي نأ زوجي الف هرمأ عابتا سانلا

 هللا لوسر ةنسو .هب ناميإلاب ًانورقم هلوسرب ناميإلا لعج هللا نأ نم ءانفصو الل
 هباتكب اهب ةمكحلا نرق مث .هّماعو هصاخ ىلع اليلد دارأ ام ىنعم هللا نع ةئيبم

 .ك هللا لوسر ريغ هقلخ نم دحأل اذه لعجي ملو هايإ اهعبتأف

 نأ ارم ءَُلوُسَرَو هل ىَصَق اَذإٍةَِمْؤُم الَوِِمْؤُمِل ناك اَمَو ) : دق هللا لاق

 "” ( مِهِرْمأ نم خم نوُكَي
 ام عطق هل له موص وأ ةالص ف لخد نم مكح :يأ - هيف فالخلا) باب :مألا
 :"” (9- همامت لبق هيف لخد

 ةَّلِع ال ناضمر رهش يف رفسلا يف رطفي نأ هل ناك اذإ :هللا همحر يعفاشلا لاق
 نأ لبق رطفأ نم «.هنع يزجيف ءاش نإ موصي نأ هل ناكو ىمّللا ةصخرب .هريغ

 .15و78/ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ءال4-الا/ /ص 10١-7017, /تارقفلا ةلاسرلا )١(

 ْمُهَل َنوُكَي نأ اًرمأ ةُهَلوُسَرو هلأ ىَضَق اَذإ ٍةَتِمؤُم اَلَو ِنِمْؤُمِل ناك اَمَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)
 1 :بازحألا] « اًكيِبم ٌداَلَص ٌلَص َنَقَفهُهلوُسَرَو هللا ٍصْحَي نَمَو مهرمأ نِم نم ريش

 .؟ةا/لو؟ 050 /ص 2,3 /ج «بلطملا دبع 4( / قيقحتن مألا رظناو 23781 /ص ء1/ج مآل فرشز
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 نأ موصلا يف لوخدلا لبق هل ناك امل هنأ نم :يلوق ىنعم ىلع اذه لد .هلمكتسي

 ناكو ءلاح لكب هيلع بجاو ريغ لاحلا كلت يف هيف لوخدلاب ناك .هيف لخدي ال

 لكب عوطتلاف كي هللا لوسر لعف امك ءلاح لكب هنم جرخي نأ هيف لخد اذإ هل

 هيضقي نأ ىلإ تقولا كلذ يف هكرت هل يذلا ضرفلا نم اذكه نوكي نأ ىلوأ هجو

 َناك اَمَو ) :8# ىلا رمأل ًاعابتا هلوقأ :معن :تلق ؟اذهب لوقتف :لاق .هريغ يف

 .ةيآلا « َمِهِرَمأ نم ري ْمُهَّل َنوُكَي نأ اًرمأ دُهَلوُسَرَو 4 هلا ىَصَق اذ ِةَئِمْؤُم اَلَو ِنِمْؤُمِل

 (") راغشلا حاكن ف فالخلا :(اضيا) مألا

 تنأ تدسفأ ءيش يألف- رواحملا :يأ- لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 دجأ امو هال هلوسر ةعاط نم يلع كتي هللا بجوأ يذلاب: تلق ؟ةعتملاو راغشلا

 :ُهَلوسَرَو ُهَّل هللا ىَضَق اَذإ ِةئمْؤُم اَلَو ٍنِْؤُمِل َناك اَمَو ) :لاقف ءكلذ نم هللا باتك يف
 مصور ىو

 .ةيآلا ( ْمِهَرْمأ ْنِ م يخل ْمُهَل نوكي نأ ارمأ

 (7 ىلاعت هللا ضئارف نايب :(اضيأ) مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 :نيهجو نم هباتك يف - ضئارفلا - بك هللا ضَرَف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نع ليزنتلاب هيف ينغُّتسا ىتح ءاهضعب ضرف فيك هيف نابأ :امهدحأ
 ْ .ربخلا نعو ليوأتلا

 ةعاط هللا ضرف :باب) ءال9/ص «؟54 /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو 0176 /ص فرج مألا )١(

 .415/ص 2.5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «(...هللا ةعاطب ةنورقم 8 هلوسر

 450و4 77و47 /تارقفلا /4وا/لا” /ص «ملعلا عامج باتك رظناو 2187 /ص ءال/ج ىمألا (0)

 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 4١. /ص «؟77و756 /نيترقفلا ةلاسرلا رظناو «.457و

 .47و47 /ص 9 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ”* 4:١
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 مث 6 هيبن ناسل ىلع يه فيك نيبو «هباتكب هضرف مكحأ هنأ :رخآلاو

 اَلَو ِنِمْؤُمِل َناَك اَمَو ) :َكو هلوقب هباتك يف # هللا لوسر ضرف ام ضرف تبث

 ريغ عم «ةيآلا « َمِهِرمُأ نم ريل ْمُهَل نوكي نأ اًرمأ َُهَلوسَرَو ُهَّلأ ىَصَق اذِإ ةَتِمْؤُم

 .ليبق د هللا ضرفبف 8 هللا لوسر نع لبق نمف «ىنعملا اذهب نآرقلا يف ةيآ

 :" (ناسحتسالا لاطبإ) باتك :(اضيأ) مألا
 '"' نسو «هيلع لزنأ ام عابتا مهيلع- هللا - ضرفو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأ اأو لأى اَذِإ ةئِمْؤُم اَلَو ِنيْؤُمِل ناك امو ) :لاقف مهل 6 لوسر

 هتيصعم نأ ملعاف «ةيآلا « دّهَوُسَرَو هللا ٍصَْحَي نَمَو مِهرمُأ نم ري ْمُهَل َنوُكَي

 .هعابتا الإ | مهل لعجي مو .هلوسر رمأو هرمأ كرت يف

 "7 اداعم ناك ام الإ ةلاسرلا باتك نمو :ينزملارصتخم

 نع ؛جيرج نبا نع .ديجملا دبعو «ملسم انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نع امهنع هلا يضر سابع نبا لأس هنأ هريخأ ًاسوواط نأ .بعص نب رماع

 نبا لاقف .امهعدأ ام :تلقف سوواط لاق ءامهنع هاهنف رصعلا دعب نيتعكرلا

 ُلوُسَرَو ُهّللآ ىَصَق اّذِإ ِةَتِمْؤُم او ِنِمْؤُمِل ناك اَمَو ) :امهنع هللا يضر سابع

 .ةيآلا ( َمِهِرْمأ نم يخل ْمُهَل َنوُكَي نأ ادم

 )١( /ص «9/ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا رظناو 2394 /ص ءال /جءمألا /91.

 .- ملعأ هّللاو - كف هللا هلوسر هنس امو :نوكت نأ طبضألا لعلو «مألا يف تدرو اذكه 4

 ةروثأملا نئسلا رظناو «447" /ص 1١١ /ةرقفلا ةلاسرلا «57 4 /ص ءدنسملا ينزملا رصتخم (*)

 .88177 /مقرب "ا" /ص

 يف يعفاشلا ةداع نم اذه :ًاقباس انلقو واولا فذحم «..ناك ام :رصتخملا يف اذكه تدرو (:)

 - مالكلا لوأ ليلدلاب داهشتسالا ربتعي ثيح .هيلإ بهذ اميف هجو هلو «ليلدلاب داهشتسالا

 .- ملعأ هللاو
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 :' دحاولا ريخ تيبثت ف ةجحلا :ةلاسرلا

 :- يلي ام داز .ينزملا رصتخم يف قبس ام ركذ نأ دعب - :هّللا همحر يعفاشلا لاق |

 قف ينلا نع هريخج سوواط ىلع ةمئاق ةجحلا امهنع هللا يضر سابع نبا يأرف
 هللا ىضق اذإ ةريخلا هل نوكت ال نأ هيلع ًاضرف نأ ىلع هللا باتك ةوالتب ُهّلدو
 .ًارمأ هلوسرو

 "9 ( دِّيلَع ٌتْمَعتَأَو ِّيَلَع هلأ ععتأ ىِذَلِل لوقت ْذِإَو ) : 3ع هللا لاق

 :"' (ثيراوملا) باب :مألا

 دلل ٌلوَقَت ْذِإَو ) :ىلاعتو كرابت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 _ :نيبسن ىلاوملا بسنف «ةيآلا 4 ِهْيَلَع ٌتْمَعَتََو ِهِيَلَع

 .ءابآلا ىلإ :امهدحأ

 .ةمعنلاب ءالولا لعجو «ءالولا ىلإ :رخآلاو

 :2© (فلحلاو ءالولا) باب :(اضيأ) مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 )١( /ةرقفلا ةلاسرلا  2١177١/ص 414.

 َكَجْوَر َكَيَلَع كِسْمأ ِهْيَلَع ٌتْمَعَتَأَو هَيَلَع ُهَللا معن َىِذَّلل ُلوُقَت ْذِإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (5)
 رطَو انج دَيَر ىَصَق اّمَلَه ُهَسْدَع نأ ُقَحأ ُهْلَآَو سماكلأ ىَتْدَتَو ِهيِدَبُم هلأ ام كايف ىف ىفِتو هلأ ٍقْنآَو هر رمل هر رم معن 4 4 رع «يما ل عامل .٠ رادو م وم
 هلآ ٌرمأ تراكو اَرْطَو نم اَوَضَق اذ َمهيآَيِعَْأ جوزأ ىف ٌجَرَح َنيِيْؤُمْلا لَع َنوُكَي ال كل اَهَكَسْجَوُر 0 - سرمد م . ه2 ىئرو +. -* 3 ## مما ىوكم كد لا يعم تك ا. مك ه6
 .(897 :بازحألا] © ٌةلوُكَفَم

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 21515 /ص 23 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو لال / ص 2 /ج ألا 2

 ١١٠١. /ص 6 /ج .بلطملا

 .؟ الو ؟""١/ص 6 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحن مألا رظناو 3156 /ص 24 /ج ألا )0
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 نم بسني نأ ىلاعتو كرابت هللا رمأ :لاق يعفاشلا سيردإ نب دمحم انربخأ

 نيبسن سانلا نم بسن هل ناك

 .هيبأ ىلإ بسني نأ :بأ هل ناك نم ١-

 ...هيلاوم ىلإ بسنيلف :بأ هل نكي مل نمو ١-

 هيلع عمجأ امو لف هيبن ةنسو هذيك هللا باتك يف اذه نم تلق ام لصأو

 هِيَلَع ٌتْمَعَنَأَو ِهْيَلَع ُهَّل هلآ معْنَأ َىِذّلِل ُلوُقَت ة ذِإَو ) :َكك لاقو .ملعلا لهأ ماوع

 .ةيآلا 6 هلأ ٍق ٌداَو َكلَجْوَر َكَيَلَع ٌكسْمَأ

 :"' (قتعلا عيرفت) باب :(ًاضيأ) مألا
 « ِهيَلَع تْمَعْتأَو") ِهَيَلَع هللا َمعَْأ َىِذِّل ُلوُقَت ْذِإَو ) :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا لوسر لوق يف ناك دب هللا باتك نم اذه ملع دحأ ىلع برغ ولو «ةيآلا

 قتعي نمؤملاو بيّسملا نأ ىلع ليلد ؛ثيدحلا ''” قتعأ نمل ءالولا امنإ» :ي

 ةنس يف نوكيف «نيقتعم اونوكي نأ نودعي ال «نمؤملا قتعي رفاكلاو «رفاكلا

 .ثيدحلا ”'« قتعأ نمل ءالولا نإ» :# هللا لوسر

 .حاضيإلل ينم ؟و١/ميقرتلا )١(

 فالتخا باتك رظناو «١01و 07١ /ص «ينزملا رصتخم رظناو 2186/ص ء”/ج ءمألا (؟)

 .414و 157” /ص ءال /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .١؟١ /ص «ثيدحلا

 .ةيآلا يف اهدورو بسح اهانفضأو «مألا يف (هيلع) :ةظفل تطقس ةرفإ

 -1175/ص «'؟ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص .هجيرخت قبس ثيدحلا (:)

 .1794-710 /مقرب 9

 صن رظنا «(...ءالولا نإ) :هلوقب أدب اذل سابتفالا ليبس ىلع انه ثيدحلا يعفاشلا ركذ ()

 .اهلبق ” /ةرقفلا يف ثيدحلا
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 :' ةبارقلاب ءاسنلا نم مرحي ام :(اضيأ) مألا

 نأ هركذ ىلاعت هللا رمأف هانبت ني ىنلا ناكف هذ ةثراح نب ديز دنع تناكف ءامهنع
- 
 (ََطَو اَهِّم ٌدَيَر ىَضَق اّمَلَف ) :28 هيبنل هللا لاقو ....مهئابآل ءايعدألا ىعدي 5-5

 .ةيآلا « ّجَرَح َنيِنِْؤُمْلَ لَع َنوُكَي ال كل اَهَكَسَجوُر

 :"" دقعني ال امو حاكنلا هب دقعني يذلا مالكلا :(اضيأ) مألا

- 
 ارَطَو ايم ٌدَيَر ىَضَق اّمَلَف ) : هيبنل كك هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق -

 .ةيآلا « اَهَكَتجَوَ
 دقع ىمسم يف تدرو ىتلا تايآلا ركذ نأ دعب - :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2545 /ص .١/ج .يعفاشلا بقانم رظناو 55 /ص .5 /ج .مألا )١(

 .59و358 /ص .5 /ج ؛بلطملا

 مألا رظناو «(شماهلاو نتملا) 18١ /ص ء١/ج .نآرقلا ماكحأ رظناو لالالا / ص .ه /ج ألا مف

 1١. /ص .”/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت
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 ("' ةيزجلا باتك':مألا

 ؛هتمحر ح و - هب حتف- ءىلاعتو هناحبس- هنأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هلأ لوُسر نكدلَو َمُكِلاَجَر نِّم دَحأ آَبأ دمحم ناك ام ) :َكْبَك لاقف «هتوبن هب متخو

 .ةيآلا © َنيرتلَا َمَتاَحَو

 "7 ( ٌنَهوُمُتَقْلَط مث ِتِوْؤُمْلا ْمُيَحَكَت اَذِإ ) : كيف هللا لاق

 :*' دقعني ال امو حاكنلا هب دقعني يذلا مالكلا :مألا

 ّرُم ٍثَنِمْؤُمْلا ُدُّيْحَكَت اَذِإ ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 رود

 زوجي ال نأ ىلع ةلالد - تايآلا نم اهريغو - اذه يفو «ةيآلا « َنهوُمتَقْلَط

 ةين عم مالكلا نم قالطلا هبشي امب عقي يذلا قالطلل فلاخم هنأو .جيوزتلا

 'َنِيتلا َمَتاَحَو هلأ َلوُسُر نكد َمُكِلاَجَر نّي ريَحأ آب ُدَمَحُ نا ام ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 4٠[. :بازحألا] ( اَميِلَع ِءْىَس لكي ُهَلأ ناكو

 لبع .د / قيقحت مألا رظناو 3ت/ص قا «نآرقلا ماكحأ رظناو ١1659 /ص 4 /ج ألا ةفز

 .717؟ /ص 6 /ج «بلطملا

 نأ ِلبق ني َنُهوُمعقْلط مث تتؤمْلآ محك اذ ونا َنيِذّلا اميأكي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (0)

 .[49 :بازحألا] ( ٌةليِيج احاَرَس ٌنَهوُحْرَسَو ٌنهوُعْيَمَف | اَهوُدَتعَت ةَّدِع ْنِم ٌنِوْمَلَع َّمُكَل اَمَف يرِهوُسَمَت

 رظناو ءانه امب ةقلعتم يهف بازحألا ةروس نم ا"/ /ةيآلا ريسفت رظناو «77/ /ص .ه /ج «مألا (:)

 ”٠١ /ص ؛35/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا
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 هللا ىمس امب الإ لحت الف ءجرفلا ةمرحم جوزت نأ لبق ةأرملا نأ كلذو ؛ قالطلا

 .هريغب ال هب لحت اهنأ كك

 :( 7 ةعلتخملا قالط #4 فالخلا :(اضيأ) مألا

 تقلط اذإ :لاقف «ةعلتخملا يف سانلا ضعب انفلاخف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ءاقب تفو :يأ) ةجوزلا قلطت امنإ هنأ هللا مكحو :تثتلق «قالطلا اهقحل ةدعلا يق

 6 َنهوُمْتَقْلَط مث ِتتِيْؤُمْلا ُمُتَحَكَت اَذإ ) :لاق ىلاعتو كرابت هللا نأل ؛(ةيجوزلا

 اهنأ ىلع لدي تمعزو انمعز امك ناك اذإ هللا باتك :هل تلقف .معن :لاق «ةيآلا

 !مكلوق فالخ يهو .ةجوزب تسيل

 اهمزلي ال :الاق ءاهجوز اهقلطي ةعلتخملا يف :الاق امهنأ ءامهنع هللا يضر «ريبزلا

 نم ًادحاو فلاخت ال كنأ معزت تنأو - لاق - .كلمي ال ام قلط هنأل ؛ قالط

 .7 ...!ىلاعت هللا باتك نم تايآو ءأعم امهنع

 2 ناعللا :(اضيأ) مألا

 مث ٍتَنِمْؤُمْلا مُتَحكَت اَذِإ ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ملسم جوز هلم جرحي ال ءءاسنلاو جاوزألل ًاماع اذه ناكف ءةيآلا 1 ٌنهوُمتَقَّلَط

 الو جوز هنم جرخي ال ناعللا كلذكف ءٌدبع الو ٌرح مذ الو دبع الو رح

 .ةجوز

 رظناو 01 47وا"١4/ص ء١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظنا 231١96 /ص .ه/ج «مألا )١(

 .1917و 795 /ص «" /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا

 .قباسلا عجرملا يف ةميقلا ةشقانملا ةمتت رظنا )0

 ؟7؟١ /ص تاج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.١7١1 /ص م /ج ءمألا 2
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 :(7 ناعللا ف فالخلا :(اضيأ) مألا

 ّرُث ٍثنّنِم ِتَِيْؤُمْلا ْمُتَحَكَت اَذِإ ) :انباتك يف انبتك امنإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هيف ةنسلاو باتكلا مكح نأو كك هللا لوق يف انلق امك «ةيآلا « ٌنَهوُمُتَقَّلَط

 نيرح انوكي ىتح ًادبأ نيجوزلا نيب نَعَألُي ال :انفلاخ نم ضعب لاقف

 كك هللا ركذ :هل تلقف ءامهنم دحاو الو .,فذق يف نيدودحمب اسيل .نيملسم

 .هريغ نود مهنم ًادحاو صخي مل جاوزألا نيب ناعللا

 ىلع هنأ تنأ الو نحن فلتخن الف ىلاعتو كرابت هللا باتك يف ًاماع ناك امو

 .انلق امك مومعلا

 (" اتزلاب ىتؤي اميف فالخلا :(اضيأ) مألا
 اذ ) :ىلاعت هللا لاق - رّواحملل :يأ- هل تلقو :هللا همحر  يعفاشلا لاق

 ””5 :ةرقبلا] © اَهَقَلَط نإَف ) :لاقو «ةيآلا « ٌنهوُمْتَقّلَط رك ِتتِيْؤُمْلَا ُمبْحَكَت

 .معن :لاق .دّدِعلا ءاسنلا ىلع لعجو 0 لاجرلا كلمف «ةيآلا

 (© قالطلا ةحابإ :(اضيأ) مألا
 :لاق ناميلس نب عييبرلا انربخأ

 - قالطلا ةحابإب ةقلعتملا | تايآلا ركذ نأ دعب - :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هتركذ ام عم «ةيآلا © َنهوُمْتَقَلط مث ِتيِؤُمْلَا ُمُتْحَكت اَذإ ) :ىلاعت هللا لاقو

 )١( /ص ؛5/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء17“ /ص .ه /ج ألا 47

 1٠١0 /ص 31ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «15 5 /ص م /ج ءمألا فز

 .كلذك ةرقبلا ةروس نم ؟1"/ /ةيآلا ريسفت رظناو «ةيآلا هذهب قلعتم اهلف اهريسفت رظنا (*)

 «ةلأسملا هذه لوح ديفم شاقن هيفف ٠١ /ص ءال /ج «مألا رظناو 2176 /ص .ه /ج ءمألا (5)
 ماكحا رظناو ١١31/ص «ثيدحلا فالتخا باتك رظناو 559 /ص «ينزملا رصتغ رظناو

 .1017 /ص.” /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 55١ /ص ١. /ج «نآرقلا
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 «قالطلا ةحابإ نم © هللا لوسر ةنس هيلع تلدو ؛تركذ ام ريغ يف قالطلا نم

 .ضرفلا همزل جوز لكل حابم قالطلاف

 :''” (اهجوز اهب لخدي مل يتلا ىلع ةدع ال) باب :(اضيأ) مألا

 ّرُث ِتتِيْؤُمْلا ُمُيَحَكَت اَذإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © اجيوُدَتْعَتٍةَّدِع ْنِم ٌنِهْيَلَع َمُكَل اَمَف يرهوُسَمَت نأ لبق ني ٌنَهوُمَْقّلَط

 «ةقلطملا ىلع ةدع ال نأ كي هللا مكح يف ًانيب ناكف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ًافالخ اذه يف ملعأ ملو «ةباصإلا وه :سيسملا نأو «سمُت نأ لبق

 ءأرتس يخريو ًاباب قلغيف ءاهجوز اهب ولخي ةأرملا يف نيتفملا ضعب فلتخا مث
 حيرشو امهنع هللا يضر سابع نبا لاقف .ةمئاص الو ةمرحُم ريغ يهو

 .لاق اذكه ََبك هللا نأل ؛اهسفن ةباصإلاب الإ اهيلع ةدع ال :امهريغو

 .هركذ زع هللا باتك رهاظ وهو لوقأ اذهبو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ."' ءاسنلا نم قالطلا هيلع عقي نم :(اضيأ) مألا

 ِتَِيْؤُمْلا ْمُتَحَكَت اَذِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف لات هلل ءاكحا :نأ يف ًافلاخم ملعأ مو ؛جاوزألا هب ركذ ام عم ؛4 ٌنهوُمْتَقْلَط َ وُمُثَقْلط

 جوزلل لحجب ,حاكتلا ةتباث ةجوز ىلع الإ عقت ال ءاليإلاو .راهظلاو «قالطلا

 امو ءضيحملاو مارحإلا يف عامجلا مرحم هنأ الإ هتأرما نم جوزلل لحي امو ءاهعامج
 .يضقني ىتح كلذ هبشأ

 .655و ه1:65 /ص 5 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 31١6 /ص .ه /ج «مألا قد

 .575/ص 25/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 15١ /ص ه/ج ألا ةهز

 ل



 :" (قادصلا ف ءاج ام) باب :(اضيأ) مألا
 لوقل ؛ يدنع قادصلا بجوي روتسلا ءاخرإ سيل :هّلل هجر يعفاشلا لاق

 « صوُسَمَت نأ ٍلَبَق نم ٌنهوُمْتَقْلَط مث ِتئِيْؤُمْلَا ُمُبَحَكَت اَذِإ ) ... :هؤانث لج هلل

 هللا يضر سابع نبا نع يور اذكو لاق ءسيسملاب الإ قادصلا بجون الو «ةيآلا

 .نآرقلا ىنعم وهو «حيرشو امهنع

 :"'بتاكلا هب قتعي ام :(اضيأ) مألا

 ِتَنِمْؤُمْلا ْمُتْخَكَت اَذِإ ) :َكك هللا باتك يف ًانيب ناك :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ال حرصملا قالطلا مالكب هعاقيإب وه امنإ قالطلا نأ «ةيآلا ( َنٌهوُمُعقْلَط
 اهلمج تمكحأ ءضئارفلا لمج نم ةماع اذكه .قالطلا هبشي ام الو .ضيرعتلا
 .عامجإ وأ «ةنس وأ .باتك يف اهماكحأ تنيبأو «ةيآ يف

 :"' خسفلاو قالطلاب جاوزألا نيب ةقرفلا :(اضيأ) مألا
 نم هيلإ بهذ يذلا - رواحملل :يأ - هل تلقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 [1؟5 :ةرقبلا] © ٍنَسَْحِإب ٌحيِرْسَت ْوَأ يفوُرْعَمي ُكاَسْمِإَف ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق
 يد وود

 نأ ٍلَبَق نِم ّنهوُمْتقْلط ) :35 هللا لوقل ؛ ةدعلا هيلع نم ىلع وه امنإ «ةيآلا

 ىتح دحأ ثروي ال لاق نم) باب 76 /ص «4 /ج «مألا رظناو 177 /ص ءال/ج ءمألا )١(

 .105و1660/ص .ه /ج و 5١5 /ص « 8 /ج « بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .(تومي

 .775 /ص .9 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 47ص .8/ج مألا (؟)

 :ةيآلا رخآب قلعتم اهيفف ةرقبلا ةروس نم 75 /ةيآلا ريسفت رظناو ٠١١« /ص ءه /ج ءمألا (7)

 يف رهازلا رظناو ةيآلا 78١ :ةرقبلا] « ٍيفوُرعَمب ٌنِهوُحْرَس ْوَأ فوم ءرهوكسمأَف نُهَلَجَأ َنْعَلَق )
 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .440و474 /ص «يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ
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 هللا مكحم ةدتعم هذه نكت ل املف «ةيآلا © الييَج ) :هلوق ىلإ © رصوُسَمَت

 ناكو «تادتعملا دصق ةدعلا يف ةعجرلاب دصق امنإ ىلاعتو كرابت هللا نأ تملع

 .تاقلطملا تالاح قارتفاب قرتفيو «لمجملا ىنعم ىلع لدي نآرقلا نم رّسفملا

 امهعطق هل له ؛موص وأ ةالص ف لخد نميف :يأ هيف فالخلا) باب :(اضيأ) مألا

 :'' (؟امهمامتإ لبق

 ةيآلا © اَجوُدَتعَت ٍةَّدِع ْنِم َنِهيَلَع َمُكَل مف ) :هلوقلو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .- ةلأسملا يف شاقنلا طسبو - سيسملاب قالطلا يف ةدعلاو رهملا هللا بجوأ امنإ :اولاق

 :''' عماجلا نم (للحملاو ةعتملا حاكن) :ينزملارصتخم
 هللا لاق «ةعتملا ميرحت ىلع ليلد ةنسلاو نآرقلا يفو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع هللا نهمرحي ملف «ةيآلا « َنهوُمْثَقّلَط َرُك ِتَِيْؤُمْلا ُمُبَحَكَت اَذِإ ) :ىلاعت

 نأ .- ملعأ هّللاو - ًانيب ناكف جاوزألا نيب ام ماكحأ عم قالطلاب الإ جاوزألا
 ثادحإ الب خسفني هدجن مث «ةدم ىلإ هنأل ,ةنسلاو نآرقلاب خوسنم ةعتملا حاكن

 .جاوزألا ماكحأ هيف الو .هيف قالط

 :"' (دحاولا دهاشلا عم نيميلا) باتك نم :(ًاضيا) ينزملا رصتخم

 ةدع الو ءرهملا فصن الإ الل سيل امهنع هللا يضر سابع نبا نع «ءسوواط

 ْمُكَل اَمق يرهوُسَمَت نأ ٍلَبَق نم ٌنَهوُمُتَقْلَط مث ) :ىلاعت هللا لاق نمل ىنعي اهيلع

 .ةيآلا © اَيوُدَتْعَت ٍةَّدِع َنِم َنهيَلَع

 .508/ص 2, /ج «بلطملا دبع 3 / قيقحت مألا رظناو 588 /ص ء3ق/ج «مألا قلد

 .65١/ص «ثيدحلا فاللتخا باتك رظناو ه7”: /ص ءرظناو ه4 /ص «ينزملا رصتخم قفز

 كيرحل /ص ءدلسملا - ينزملا رصتخم قفرف)



 :'' ةعجرلاو قالطلا علخ يبو يعفاشلا هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 نب نمحرلا دبع انربخأ ءيمصاعلا نسحلا يبأ باتك يف تأرق :يقهيبلا لاق

 أرق :لوقي ءايركز نب ىيحي تعمس :لاق - رصمب هيلع تأرق - يعفاشلا سابعلا

 :سنوي يلع

 :لاق ءاهحكني نأ لبق ةأرملا قالطب فلحي لجرلا يف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 َنيِذْلا اي ) :أرقو «حاكنلا دعب قالطلا ركذ َكك هللا تيأر ينأل .هيلع ءيش ال
 .ةيآلا « هوُسَمَت نأ ٍِلَبَق نم ٌّنهوُمْثَقَّلَط ٌرُث ِتِيْؤُمْلا ُمُْحَكَت اَذِإ أَوُنَماَ 0 9.

 نِم َكْل ٌةَصِلاَح ) :هنوق ىلإ ( َكَجوْرَأَكَل انلَلَحَأ انإ ٠) كو هللا لاق

 '” ( نييؤُمْلآ وذ
 :"' هجاوزأو 8 هللا لوسر رمأ ف ءاج ام :مألا

 هل لحأ اهنع هللا يضر ةشئاع لوق بسحأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نِم َكّل ُةَصِلاَح ) :هلوق ىلإ « كَل اَنلَلُحَأ نإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لوقل ءاسنلا

 رظناو .550 /ص «يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ رظناو 1١15. /ص ء١/ج ؛نآرقلا ماكحأ )١(

 7٠". /ص «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم

 ْتَكَلَم اَمَو ٌيهَروُجَأ َتيَئاَم َنِتْلا َكلَجوْرَأ كَل اَنْلَلحأ انإ لآ اهُيأتَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 َنرَجاَه ىلا كح ٍتاَبَو َكِلاَح تاو َكِمَع ٍتدََو َكَيَع ٍتدَبَو كللَح هلأ هآأ آمي َكَِْي
 نيِيؤُمْلا ٍنوُد نم كل ٌةَصِلاَح اهَحكدَتسَي نأ لآ دار نإ َيلل اهَسْفَت ْتَبَهَو نإ هموم أنآ كلم
 هلأ تاكو ٌجَرَح كليلَع نوحي اَْيَكِل َمُهْنَمَيَأ تكلم اَمَو ّمهِحوَْأ ىف ْمهَمَلَع انْطَرَف ام اََمِلَع َدَ
 6١[. :بازحألا] 1 اًميِحَر اًروُفَغ

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2177 /ص «ينزملا رصتخم رظناو «111و٠4١ /ص 4 /ج «مألا ةرفإ

 7114و” 77” /ص 3/ج .بلطملا



 ىتآ يتاللا هجاوزأ ركذف هل لحأ ام َكْبِك هللا ركذف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةأرماو «هتالاخ تانبو ؛هلاخ تانبو «هتامع تانبو ؛همع تانب ركذو ءنهروجأ

 .ك# ينلل اهسفن تبهو نإ ةنمؤم

 :نيينعم ىلع كلذ لدف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 هنأ كلذو ؛ هل لحأ موي جوزب هل سيل نم هجاوزأ عم هل لحأ هنأ :امهدحأ

 تانب الو .هلاخ تانب الو «هتامع تانب الو ؛همع تانب نم هَل هدنع نكي مل

 .ةوسن ددع هدنع ناكو «ةأرما هتالاخ

 '" بهتاي نمو «هريغ ىلع رظح ام ددعلا نم هل حابأ هنأ ىلعو 2'”:يناثلا

 .هريغ ىلع هرظح ام رهم ريغب

 دقعني ال امو حاكنلا هب دقعني يذلا مالكلا :(اضيأ) مألا

 َيِئلِل اَبَسْفت ْتَبَهَو نإ ةَنِؤُم ٌةَأَنآَو ) :ك لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 6 هللا لوسرل ةبهلا نأ هؤانث لج نابأف ...«ةيآلا « اَبَحكِسَتْسَي نأ ُنيلَآ َداَرَأ َنِ

 «حاكتلا ةدقع اهيلع هل دقعني نأ عمجت - ملعأ ىلاعت هللاو - ةبهلاو «نينمؤملا نود

 .رهم الب هل اهسفن بهت نأب

 :( (قادصلا) باتك :(اضيأ) مألا

02 

 اذهف 000 زاج اذإو : هللا همحر يمفاشلا لاق

 .مألا يف ركذت مل اهنأل ؛حاضيإلل ينم يناثلا )١(

 تبهو يتلا ةأرملا ةبه لبقي :بهتأي ىنعمو «ةدئاز مل لعلو ,... بهتأي مل نمو :مألا يف تدرو 4

 . 141 /ص ءطيحملا سوماقلا رظنا ءرهم نود نم كي ينلل اهسفن
 .1١٠/ص «5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءالال /ص ءه /ج .مألا (*)

 ١16١. /ص .5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,.55و58/ص 0 /ج «مألا 0
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 قادصلا نأو هب مالكلاب حلصي دقعلا نأ ىلع انللدتسا ءرهم ريغب دقعني حاكنلاو

 تتبثف مارح وأ لوهجم رهمب حاكنلا دقع ولف ءاذكه ناك اذإف ءأدبأ هدقع دسفي ال

 ىلع قادص ال هنأ ىلعو .«تبيصأ اذإ اهلثم رهم ةأرملل ناكو «مالكلاب ةدقعلا

 مل نإو ءسيسملاو ةدقعلاب بجي هنأ كلذو ؛لخدي ملو أرهم مسي مل اذإ قّلط نم

 َداَرأ نإ َلِل ابّسَفَت ْتَبَهَو نإ َهَئِيْؤُم ٌةأََمآَو ) : كككمشلا ""لوقل «ةيآلاب ًارهم مسي

 ىلاعت هللاو - ديري «ةيآلا © َنيييْؤُمْلَأ ٍنوُد نِم َكْل ٌةَصِلاَح اَبَحكمَتَسَي نأ يل

 ."' رهم ريغب سيسملاو حاكنلا - ملعأ

 :"" كرشملا حاكن ذك ءاج ام :(اضيأ) مألا
 ام الإ ءعبرأ نم رثكأ نيب عمجي نأ ملسمل لحي ال :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نمو .نهعمجي عبرأ نم رثكأ حاكن نم نيملسملا نود لي هلوسر هب هللا صخ
 .ةيآلا « َنييِمْؤُمْلَ ٍنوُد نِم َكّل ٌةَصِلاَح ) :العو زع لاقف رهم .- ريغب حاكتلا

 © (موصلا) باب :(اضيأ) مألا
 ام ءاسنلا ددع نم - هِي هيبنل :يأ - هل َكّكمْللا لحأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نِم َكْل ٌةَصِلاَح ) :ىلاعت هللا لاقف ؛هل اهسفن تبهو اذإ ةأرملا حكنتسي نأو ءءاش

 نيب كي هللا لوسر عمج دق :لوقي نأ دحأل نكي ملف «ةيآلا © َنيِنيْؤُمْلَآ ِنوُد

 ًايفص #2 هللا لوسر ذخأو ءرهم ريغب ةأرما لف هللا لوسر حكنو ؛عبرأ نم رثكأ

 )١( /ص 3 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 05 /ص .ه /ج ىمألا ١6١.

 رصتخم رظناو ١٠23و99١1 /ص ١« /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ءقادصلا باجيإ تايآ ىلإ ةراشإ (؟)

 . 157 /ص «ينزملا

 47١. /ص .7/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2177 /ص .ه /ج ألا (*)

 .48/ص 9 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,1388 /ص ءال/ج «مألا (:)

١.8 



 كف هلوسر ناسل ىلعو هباتك يف نيب دق هللا نأل ؛ ك8 هللا لوسرل ناكو ماغملا نم

 «قارفلاو هعم ماقملا يف هجاوزأ ريخي نأ هيلع ىلاعت هللا ضرفو «مهنود هل كلذ نأ

 لوسر ىلع كبك هللا ضرف ام ىلع يتأرما ريخأ نأ يلع لوقي نأ دحأل نكي ملف

 ينإف ءيشب يلع سانلا نكسمي ال» :هلاق ناك نإ كغ ينلا لوق ىنعم اذهو هيي هللا

 .ثيدحلا '"*« هللا مرح ام الإ مهيلع مرحأ الو فثلا لحأ ام الإ مهل لحأ ال

 :"” (تاقفنلا) باتك :(ًاضيأ) مألا

 َمهملَع اَنْضَرَف ام اّمِلَع َدَق ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اذه :- - لاق مث تاقفنلا تايآ ركذو - .ةيآلا « 8 َمُهْسَمْيَأ تكلم اَم اَمَو مهِحاوْزَأ ف

 ضرف ام انرضح ام انبتك دقو .نيجوزلا نيب ضئارفلا نم َنْبَك هللا ركذ ام ةلمح

 هَ هللا لوسر نس امب «ةأرملا ىلع جوزللو ؛جوزلا ىلع ةأرملل كك هللا

 .فورعملاب هيلع ام لك يدؤي نأ كنك هلا ضرفو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :"' ءاسنلا ةرشع عامج :(اضيأ) مألا

 و ار ام يعد ) :لاعتو كرابت هلل لاق :هل هحر يمفاشلا لاق

 ةأرمللو «ةأرملا ىلع جوزلل هللا لعجف «ةيآلا « َمُهْنْنَمَي ُدَميَأ تكلم اَمَو و مهجوزأ ف

 اهمهفف «ةلمجمو ةرسفم «هيبن ناسل ىلعو «هباتك يف امهنيب ًاقوقح جوزلا ىلع

 .مهمالك يناعم نم نوفرعي ام ىلع مهناسلب اوبطوخ نيذلا برعلا

 )١( ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسم دنع هانعم تبث دقو ءلضعم هدانسإ ثيدحلا )11-
  9/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظناو ١ /مقرب «49 /ص ٠١.

 .711 /ص 7 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «87/ص ءه /ج مألا (؟)

 .77 54 /ص 2” /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .5١٠/ص .ه /ج ءمألا (0)
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 (©) ءاسنلا ىلع ةقفنلا :(اضيأ) مألا

 «فورعملاب راغصلا هدلوو هتأرما ةقفن جوزلا ىلع : هللا همحر يعفاشلا لاق

 فلكي ال «ةرذ وأ ًاريعش وأ ناك ًارُب .هيف يه يذلا اهدلبب اهلثم ةقفن :فورعملاو

 لوقل «كلذ ردقب مُدألاو ةوسكلا نمو ءاهلثم هتاتقي يذلا هدلبب ماعلا ماعطلا ريغ

 ةقفن مهيلع ضرف املف «ةيآلا « ْمهِجوْزَأ ف ْمِهمَلَع اَْضَرَق اَم اتَمِلَع َدَق ) :35 هللا
 .كلذ لي ينلا نابأو «نآرقلا يف تفصو امك ةلالدلا تناك مهجاوزأ

 © ءاسنلل ُمسَقلا :(اضيأ) مألا

 َمِهيَلَع اَنْضَرَف ام اَّمِلَع َدَق ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ( ْمُهْسَمْيَأ تكلم اَمَو مهجزَأ ف

 «يلايللاو مايآلا ددعب هئاسنل مسقي نأ لجرلا ىلع :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 هنأ ىلع كلذ لدف .هيف زوجي نأ هل صخرم هنأ ال .كلذ يف لدعي نأ هيلع نأو

 .- ملعأ هللاو - ءاسنلا ىلع

 © جورفلا هب لحت امو ؛ءامإلاو رئارحلا نم لحي ام ددع ف ءاج ام :(اضيأ) مألا

 ْمِهِيَلَع اَنّضَرَف اَم اَمِلَع َدَق ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ملف ناميألا تكلم ام كك هللا قلطأف «ةيآلا « ْمُهْنَمْيَأ تَكَلَم اَمَو مهِجوْزَأ ف

 .776و؟ا/6 /ص 25 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحن مألا رظناو 23١7 /ص 6 /ج «مألا قلل

 . 837 /ص 23 /ج «بلطملا دبع 5 / قيقحت مألا رظناو ١١31و ٠١5 /ص م /ج «مألا قفز

 .77/8والالا/ /ص 3 /ج «بلطملا دبع 5 /قيقحن مألا رظناو 23116 /ص 20 /ج «مألا 62
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 نيب هتملع فالتخا الو ؛ءءاش مك ىرستي نأ لجرللف «هيلإ يهتنُي ًادح نهيف دحي

 قو هللا لوسر ةنس تلدو ؛عبرأ ىلإ حاكتلاب هللا لحأ ام ىهتناو ءاذه يف دحأ

 .هنم اميرحت عبرأ ىلإ هءاهتنا نأ ىلع كبك هللا نع ةنيبملا

 ةقفنلاو نهنيب مسقلا يف هعضاوم يف قرفم كلذو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .كلذ ريغو ثيراوملاو

 :" ءاسنلا © مسقلا عامج :(اضيأ) مألا

 ىف َمِهْيَلَع اَنْضَرَق اَم اَمِلَع َدَق ) :ك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مسقي نأ ءرملا ىلع نأ يف ًافلاغ ملعأ ملو «ةيآلا « ْمُهَْمْيَأ ْتَكَلَم اَمَو مهجوزَأ

 :لوقي مث لدعيف مسقي ناك 8 هللا لوسر نأ انغلب دقو «نهنيب لدعيف هئاسنل

 .ثيدحلا ني كلمأ ال امب ملعأ تنأو «كلمأ اميف يمْسَق اذه مهللا»

 0 دوقفملا ةأرما :(اضيأ) مألا

 اَنْضَرَف ام اََمِلَع دق ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هتأرما ةقفن جوزلا ىلع 4 هللا لوسر لعجو .ةيآلا « َجهجوزَأ ف َمِهِيَلَع

 عوقوو «ءاليإلاو راهظلاو «ناعللا :اهنم ًاماكحأ نيجوزلا نيب كك هللا مكحو
 .قالطلا

 كلذ نأ يف- هتملع اميف- نوملسملا فلتخي ملف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .رضاحو بئاغ جوز لك ىلع ةجوز لكل

 .447 /ص "5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا رظناو 15١ /ص ءه /جءمألا )١(

 .هجيرخت قبس ثيدحلا (؟)

 .108/ص ؛5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحن مألا رظناو 2179 /ص .ه /ج «مألا فرف]
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 2” ( كليَلَع ) :ىنإ « ْمَقْنَم َكيَلِإ َىوُصَو نجم شت نم رت ) : كف هللا لاق

 0: هجاوزأو دق هللا لوسر رمأ يب ءاجام :مألا

 فرق
 بهتأي نأ هل نهسفنأ نبهي ب يتاللا يف هل لعج مث :هللا همحر يعفاشلا لاق 2

 .ةيآلا « كليَلَع ) :ىلإ 6 ُمآَشَت نَم َكيَلِإ َىوَتَو نم ُءاَشَن نَم ىجْرّت ) :لاقف ءكرتيو

 «هذعب دحأل لحت ال «؛ةجوز يهف نهنم بهتا نمف : هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هريغلو هل لحت يهو «ةجوز مسا اهيلع عقي سيلف بهتأي مل نمو

 لأ نم نم لّدَبَت نأ لَو دعب نِم ءآَسْيلا كلل لال ٠ لَك هللا لاق

 - م ص م ص سرور مل ه#

 (9 ( َكْئيِمَيَتَكَلَم ام ال الإ ٌنْيسَسَح كلَبَجَفَأ َوَلَو

 0 هجاوزاو 8 هللا لوسر رمأ 4 ءاج ام :مألا

 أ دا 2 للمتر كرابت هلل ل لزناف :ه :هللا همحر , يمفاشل لاق
 نأ 5[ ود

 َتْلَرَع ْنْمِم تهم ِنَمَو 1ك نَم كيل وتو نم كآَقَك نم جري ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 مَلْعَي هلآ "كيك َنُوَمبئاَ آمي َتيَضَرَيَو نَرْحن اَلَو نبع دقت نأ َندَأ َكِلَّذ كليلع حاج ال

 .[01 :بازحألا] ( اًميِلَح اًميِلَع هلآ َناَكَو مُكيوُلُق ىف ام
 /قيقحت مألا رظناو ءانه امب ةقلعتم يف ةقباسلا 0٠ /ةيآلا ريسفت رظناو «١1١/ص .ه /ج .مألا (؟)

 .7"214١/ص 3 /ج «بلطملا دبع .د

 . ف هللا لوسرل ةيصوصخ هذهو (ةبه) قادص ريغب ةأرملا ذخأي :بهتأي (*)

 آو جو نم لي نأ الو دب نِ ةاَا كل لحال ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (54)

 .[01 :بازحألا] ( ايِقَر ِءَْش لك ىَلَع هلأ ناَكو َكْدِمَي ْتكَم اَم الإ َّنهسُح كلبَجعُأ
 ينزملا رصتخم رظناو ءأضيأ انه درو امب ةقلعتم يهف 5٠ /ةيآلا رظناو 11١« /ص .ه /ج ءمألا (0)

 .7717 /ص .7/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .177؟ /ص
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 « كلل لحال ) :هيلع تلزنأ ملعلا لهأ ضعب لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هجاوزأ هرييخت دعب

 :لاق عيبرلا انربخأ

 ةشئاع نع ءءاطع نع ءورمع نع «نايفس انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 .ءاسنلا هل لجأ ىتح هِي هللا لوسر تام ام :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر

 :لاق عيبرلا انريخأ

 كرابت هللا لوق يف هيلع نرظح يتاللا ىنعت اهنأك :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ك2

 .ةيآلا ( جوزَأ نم ّنِي َلّدَبَت نأ هلو ُدَعَب ْنِم ٌءاَسْيلا كلل لحال ) :ىلاعتو

 أوُحكِمَت نأ ؟
- 

 أو هّللآ تاوُسَر أوُدؤَت نأ نُكَل كامو: لع هللا لاق

 0 ( اّدَبَأ َمِدَعَب ْنِم ُهَجَوْزَأ

 كر

 "' هجاوزأو 5 هللا لوسر رمأ ف ءاج ام :مألا

 وأ يَا ) :هلوق # هيبن .َبك هللا صخ ام ناكو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ص

 مو :لاقو «ةيآلا 2 :بازحألا] 0 مجهم َرهُجاَوْزَأَو ويش ْنِ تريمؤملاب
 ص

 ْمُكل تْدْؤُي نأ آلإ نبل َتوُمب اوُلْخّدَت ال اوُنَماَء تريلا اًيأتَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(
 َّنِإ ثيدتخل َنيِِنعَتْسُم اَلَو اوُرِشَََف ْرُتْمِعَط اًذِإَق اولد ٌمْمِعُد اذإ ْنكَِلَو هنن ! َنيرِظت ريغ مماَعَط ع همسي 4# مل ا يىر» 7 ا 0

 اًهَتَم ٌنِهوُمتْلَأَس اَذِإَو ٌقَحْل َنِم يحَتَسَي ال 201 مكي .ينَئْسيف ّيْئلأ ىِذْوُي ناك َمُكِلد سس 4# موكل رار ءيرفم هميم تنفك
 لا ا كم ة اس جعل ره .لثي هناواماك ف م 5# ل هر ما فمر

 هلأ تلوُسَر ودون نأ ْمُكََل تراك اَمَو ٌَنويوُلقَو ْمُكِوُُقِل ٌرهْطأ ْمُكِلَذ باخ ٍءآَرَو نم رُهوُلعَسَف
 .[08 :بازحألا] ( اًميِظَع هلأ دنع َناَك َمُكِلّذ َّنِإ اَدَيأ َمِدْعَي ْنِم ُدَجاوْرَأ أَوُحكِنَت نأ كلَ

 دبع .د /قيفحت مألا رظناو 21717 /ص ١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .١11/ص .ه/ج ألا قفز

 .7514/ص 5 /ج «بلطملا
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 © اَدَبَأ َمِدَعَب ْنِم ءُهَجوْرَأ اَوُحكِمَت نأ لو ِهّللأ تاوُسَر اوُدْؤُت نأ ْمُكَل تراك دبا
 : يل ني ب نم حاحت مرحف .كََظ هريغ دحأ ءاسن اذكه سيل «نيملاعلا ىلع هدعب نم هئاسن حاكن مرّحف «ةيآلا

 لو 3 صم مرر 4 20 هد ري

 -<ريرذأا ايي يل ىَلَع َنولَصُي ءُهََكََِمَو هلآ نإ ) : كي هللا لاق
 م - 2 أ 0 ع

 [0: :بازحألا1 ''' © اميِلَسَت أ 1 و ِهيَلَع أولَصأ :ماَ

 :'' (28 يبنلا ىلع ةالصلاو دهشتلا) باب :مألا

 ّنِإ ) :لاقف 6 هلوسر ىلع ةالصلا كَ هللا ضرف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ١ هد ا.“ و هم معرس هع ثلث 00070 همر 7

 اوُمِلَسَو ِهِيَلَع اولَص اوُنَماَء تريلا ايأتي بلآ َلَع َنولَصُي ءُهَتَكِتنلمَو هَل
 .ةيآلا © اًميِلَسَ

 يف هنم ىلوأ عضوم يف هيلع ةالصلا ضرف نكي ملف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع ةالصلا نأ نم تفصو امب 8# هللا لوسر نع ةلالدلا اندجوو «ةالصلا

 .- ملعأ ىلاعت هّللاو - ةالصلا يف ٌضرف © هلوسر

 نب ناوفص ىينثدح :لاق دمحم نب ميهاربإ انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 هللا لوسر اي :لاق هنأ ل ةريره يبأ نع «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع «ميلُم

 دمحم ىلع "' يلص مهللا» اولوق :لاق «ةالصلا يف :ىنعي ءكيلع يلصن فيك

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )1١(

 .د /قيقحت مآلا رظناو ء/7والا /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .7١1/ص ء١/ج ءمألا (؟)

 .771و١117 /ص 7 /ج «بلطملا دبع

 موق دنع ةغل زئاج اذهو «عفرلا ليبس ىلع .دنسملا يفو مألا يف (ءايلا تابثإب) تدرو اذكه ()

 ةروس نم 7-4 /تايآلا ريسفتو 21١7 /ص «١/ج «مألا رظنا «عابشإلل اهتابثإ نوكي دقو

 دنسملا بيترت يفو «47 /ص «دنسملا يف ثيدحلا دروو «(١/مقرب شمام ل١ 8١١ /ص ءرونلا

 .(لص) ءايلا فذحب 774 /مقرب .417/ /ص ء١/ج
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 امك دمحم لآو دمحم ىلع كرابو «ميهاربإ ىلع تيلص امك .دمحم لآ ىلعو

 .ثيدحلا '''« يلع نوملست مث «ميهاربإ ىلع تكراب

 دعس ىنثدح :لاق دمحم نب ميهاربإ انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 نب بعك نع «يليل يبأ نب نمحرلا دبع نع ؛ةرجع نب بعك نب قاحسإ نبا
 ىلعو دمحم ىلع لص مهللا» :ةالصلا يف لوقي ناك هنأ 5 ينلا نع ه2 ةرجع

 دمحم لآو دمحم ىلع كرابو ؛ميهاربإ لآو ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم لآ

 .ثيدحلا "''« ديحم ديمح كنإ ؛ميهاربإ لآو ميهاربإ ىلع تكراب امك

 دهشتلا مهملعي ناك كلي هللا لوسر نأ يور املف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 زجي مل ةالصلا يف هيلع نولصي فيك مهملع لِي هللا لوسر نأ يورو «ةالصلا يف

 ريغ 6 ىينلا ىلع ةالصلاو .بجاو دهشتلا :لوقن نأ - ملعأ ىلاعت هللاو -

 .نآرقلا ضرف ةدايز ك# ينلا نع امهيف ربخلاو «ةبجاو

 ملعتي نأ «ضئارفلا هيلع تبجو ملسم لك ىلعف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 "" يلصي ملو اهيف دهشتي مل ةالص ىلص نمو كي ينلا ىلع ةالصلاو .دهشتلا

 دمحم نب ميهاربإ قيرط ريغ نم هوحنب ثيدحلا يور دقو ءًأادج فيعض هدانسإ ثيدحلا )١(
 مامإلا ةياورلا هذه نع لاقو ءنئسلا باحصأو ملسمو يراخبلا نع «ثيدحلا كورتم)

 ١/ج «يعفاشلا دئسم قيقحتب يعلا ءافش رظناو .حيحص نسح ثيدح اهنأب يذمرتلا

 .774 /مقرب 2170و777/ص

 دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا و 0 /مقرلاب هجيرخت قبس دقو ءادج فيعض هدانسإ ثيدحلا (؟)

 .7174 /مقرب 27717 /ص ١ /ج «يعفاشلا

 وأ «ةيفانلا ام لثم اهربتعيو ءملب مزجي ال نم قيرط ىلع ءايلا تابئإب مألا يف تدرو اذكه (*)

 ١(. /مقرب شمام لاا 8٠١ /ص رونلا ةروس نم 5-4 /تايآلا ريسفت رظنا ؛عابشإلل تتبثأ
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 ينلا ىلع لصي ملو دهشت نإو ءاهتداعإ هيلعف دهشتلا نسحي وهو # ىبننلا ىلع

 نإو ًاعيمج امهعمجي ىتح ةداعإلا هيلعف دهشتي ملو ك# ينلا ىلع ىلص وأ كف

 مساب يتأي نأب الإ هزجي ملو ءامهنم نسحأ امب ىتأ امههجو ىلع اهنسحي ال ناك

 تدسف ءامهكرت دمع وأ ءامهلفغأف امهنسحأ اذإو كف ينلا ىلع ةالصو دهشت

 .ًاعيمج امهيف ةداعإلا هيلعو .هتالص

  يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 :''' (تاولصلاو تاراهطلا

 ديعس وبأ انربخأ هللا همحر يناهبصألا فسوي نب هللا دبع دمحم وبأ انربخأو

 «ينارفعزلا دمحم نب نسحلا انربخأ «يبارعألا نبا

 نب ميعن نع .كلام انربخأ :لاق هّللا همحر يعفاشلا سيردإ نب دمحم انربخأ

 وه :ديز نب هللا دبعو - يراصنألا ديز نب هللا دبع نب دمحم نأ - رمجلا هللا دبع

 اناتأ :لاق هنأ يراصنألا دوعسم يبأ نع هربخأ «ةالصلاب ءادنلا يرأ ناك يذلا

 نأ هللا انرمأ :دعس نب ريشب هل لاقف «ةدابع نب دعس سلجم يف © هللا لوسر

 مل هنأ انينمت ىتح كلف ينلا تكسف ؟كيلع يلصن فيكف ؛ هللا ين اي كيلع يلصن

 امك «دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا» :اولوق ك# هللا لوسر لاقف .هلأسي

 ىلع تكراب امك .دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو ؛ميهاربإ ىلع تيلص

 نع ةلمرحو ينزملا هاورو «ثيدحلا '' ديجم ديمح كنإ .نيملاعلا يف ميهاربإ

 يذلا مالسلا ىلإ ةراشإ اذه يفو « متملع دق امك مالسلاو» :هيف دازو «يعفاشلا

 .الا”وا/؟ /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ )١(

 ((147) حيحصلا عماجلا يف يذمرتلاو ءراثآلاو ننسلا ةفرعم /يف يقهيبلا هجرخأ ثيدحلا (؟)

 يفو ءمهريغو (7174/60) دنسملا يف دمحأو .(58و5او485 /") ىرغصلا ننسلا يف يئاسنلاو

 ةفرعم رظنا 2258/ب حيحصلا يف ملسم دنع هفارطأو ءهوحنب (55١/؟) ىربكلا نئسلا

 4٠. /ص 2١ /ج .راثآلاو ننسلا
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 رمأ يتلا ةالصلا نوكت نأ :هبشيف «ةالصلا يف كلذو كي ينلا ىلع .دهشتلا يف

 .ملعأ هللاو ؛ ةالصلا يف- ًاضيأ - (مالسلاو ةالصلا هيلع) اهب

 - اذه نم- هيلإ بهذأ يذلاو- ةلمرح ةياور يف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ركذ كبك هللا تيأر ينآل ؛هيلإ تبهذ امنإو «ك# ينلا نع د4 دوعسم يبأ ثيدح

 رهَبَكِبلَمَو َهّللأ نإ ) :لاقف ءاهب نينمؤملا رمأو هي هيبن ىلع هتالص ًءادتبا
 .ةيآلا © اًميِلَسَت اوُمِلَسَو هّيَلَع + اولَص أوما تريزا يأتي ٠ يل ىلع َنولَصُي هص و « مب كلاس
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 09 ( اَهَل ٌكِسْمُم الق ةَمحر نم ِساَنَِ هلآ حّتفَي ام ) : كف هللا لاق

 :" ءاونألاب راطمتسالا ةيهارك :مألا

 سانلل ُهَللأ حَتفَي ام ) :أرق مث «حتفلا ءونب انرطُم :لاق سانلا رطُم دقو حبصأ

 خيشب فجوأ باطخلا نب رمع نأ ينغلبو «ةيآلا © اَهَل َكِسَمُْم الق ِةَمْحَر نِم

 ىرقأ ام داجأ :لاقف سانلا رطم دقو ءهزاكع ىلع ًاثكتم ادغ ميمت ينب نم

 رطملا ةفاضإل (حَّدْجِملا ىرقأ ام داجأ) :هلوق رمع ركنأف «ةحرابلا '"' حّدجملا

 .حدجملا ىلإ

 َلِيرُم الق كِسْمُي امو اَهَل َكِسَمُم الق وحي نم سان هلا حّعفَي ام ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)
 .[؟ :رطافا « ْمكَكَل ُريَِعْلأَوُهَو ِدْعَبْنِم دل

 مألا رظناو 20 4وا"٠"/ص :١2/ج «يعفاشلا بقانم رظناو 2305 /ص ء١2/ج «مألا (؟)

 .00؟ /ص «؟ /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت

 هب رطمُت اهنأ معزت برعلا تناك ءاّيرثلاو نارّبْدلا نيب (ريغص) موجنلا نم مهن :حّدجملا (*)

 .776 /ص طيحلا سوماقلا رظنا «ءاونألا :حيداجملاو
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 بَ يأس تاره بْذَع اه نارا ىو َمَو) قبو هللا لاق

 "” ( ابرَط اًمَحَل َنوُُكََت ل نو م ُجاَجَأ حلم اًددَهَو

 :"' (ديصلا ميرحت) باب :مألا

 ليق حلاملا رحبلا فورعملا رحبلاف :لئاق لاق نإف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .برعلا دنع فورعم كلذو .بذعلا هيف لخديو «معن

 اَمَو ) د هلل لاق ؛معن :ليق ؟هللا باتك يف هيلع ليلد نم لهف :لاق نإف

 لك نمو ٌجاَجَأ حلي اَذَهَو هَباَرَش ْعِياَس ٌتاَرْف ٌبْذَع اَّذنَه ِناَرْحَبْلا ىوَتْسَي
 ورع

 :ناتلالد ةيآلا يفف « اًيِرَط اًمخل َنولكأت

 ام لكف ًادحاو ًاركِذ روكذم امهديص نأو ؛حلاملاو بذعلا رحبلا نأ :امهادحإ
 لالحو .لالح مرْحُملل ءاملا يف شيعي امم ريثك وأ ليلق رحب وأ .بذع ءام يف ديص

 ال مرْحّملل لالحلا رحبلا ديص مكح همكح نأل ؛ مرحلا يف ناك نإو «هدايطصا

 يف شيعي ام هل لحأ امنإ هنأ لقع هماعطو رحبلا ديص لالحإب بطوخ نمو .فلتخي
 ام :اندنع هماعطو هديص هنأل ؛ هئام يف شيعي ام لك لحأ هنأو ءكلذ نم رحبلا

 .ىنعملا اذه الإ لمتحت ةيآلا ملعأ الو - ملعأ هّللاو - هيلع افطو ىقلأ

 ريغب يديألاب ذخؤتف هيف شيعت باود يف هماعط نوكي وأ :'' امهيناث
 .- ملعأ هللو - ةيآلا ةلج رهاظ يف ًلخاد اذه ناكف همديص فلكتك «فّلكأ

 لب ادت ار ياس ترف مدع اذ اًَذيَه . درب ىوَتْسَي 006 :ىلاعت م هللا لاق :ةلماكأ آل )0(

 0 ني

 .154و 177 /ص ا" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء147و ١18/ص 7 /ج «مألا (؟)

 ...لوألا دعب ميقرتلا كرتب هللا همحر يعفاشلا نع عئاش اذه لثمو ءحاضيإلل ىنم :امهيناث ()
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 نبا نع .ديعس انربخأ :ليق ؟اذه ىلع لدي ربخ نم لهف :لئاق لاق نإف

 ؟رحبلا ديصب سيلأ «هايملا تآلقو .راهنألا ديص نع لئس هنأ ءاطع نع .جيرج

 لُك نيو ٌجاَجَأ حل اَدَهَو مُهُباَرَع عيآَس ُتاَرف ٌبْذَع اًذنَه ) :التو ىلب :لاق

 .ثيدحلا (( ايرَط اخ َنوُلُكَأَت
 :ىرقلا هكرب ناتيح نع ءاطع لاس ًاناسنإ نأ جيرج نبا نع «ديعس انربخأ

 .هنم اندنع نأ ْتْدَدَولَو ,معن :لاق ؟داصتأ :مرحلا يف ميظع رئب يهو

 :"”رحبلا ديص :(اضيأ) مألا

 ٌبْدَع اَدنَه ِناَرْحَبْلا ىوَتْسَي اَمَو ) :َكك هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © اّيرَط اًمحَل َنوُلُكَأَت لُك نيو ْجاَجَأ ٌحلِم اَدنَهَو مُهُباَرَش ٌعِيآَس َتاَرف
 ناك ءاوسو ءرحب وهف .هريغ وأ عقنتسم ءام وأ .ناك رئب يف ءديص هيف ناك ام لكف

 ام الإ هديص سيلو .ءيش ةمرجب عنمُي مل ام هنأل ؛ لكؤيو داصي ءمرحلاو لحلا يف

 ديص نم وهف .هيف ضرأ ىلإ يوأي امئإف هرئاط اماف هشيع رثكأ هيف شيعي ناك
 .يزج بيصأ اذإ .ربلا

 01١. /ص ا" /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 5١9 /ص 3 /ج «مألا )غ0(
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 ْذإ © َنوُلَسَرْمْلآ اَهَآَج ْذِِةَيرقلاَب حمص ًالَكَم مه ٍتِرصآَو ) : كو هللا لاق
 ماولق © تولت مك نإ اَوُلاَففولاَتب امْرَرعف اًمهوُبَدَكَف نمنح آَئلسْرَ هر

 [16-19:سييا ' ١ ( َنوُبذكت الإ ْرْسَأ نإ ننس نم ُنحَيلأ ل رنَأآَمَو اقم الإ رس - ٠ 5 و آلآ م 2و نس اقق مال 5

 :'"' دحاولا ربخ تيبثت ف ةجحلا :ةلاسرلا

 ججحلا َرَهاَظَف - هالعأ ثالثلا تايآلا ركذ نأ دعب :هللا همحر ينناشلا لاق

 يف ةدايزلا سيلو ءدحاوب ممألا ىلع ةجحلا ماقأ اذكو .ثلاث مث ءنينثاب مهيلع

 .نييبنلا ريغ قلخلا هب نيابي ام هللا هاطعأ ذإ | ,دحاولاب ةجحلا موقت نأ ةعئام يأن

 بنيز هتمع نع «ةرجع نب بعك نب قاحسإ نب دعس نع «كلام انربخأ
 88 ىينلا ىلإ تءاج اهنأ» :اهتربخأ نانس نب كلام تنب ةَعْيَرْفلا نأ ءبعك تنب

 ىتح هل ٍدّبْعأ بلط يف جرخ اهجوز نإف ؛ةردخ يب يف اهلهأ ىلإ عجرت نأ هلأست

 .يلهأ ىلإ عجرأ نأ هللا لوسر تلأسف .هولتقف ٠ مهقحل موُدَقلا فرطب ناك اذإ

 «« معن :هللا لوسر لاقف :تلاق .هكلمب نكسم يف ينكرتي ' يجوز نإف

 تيعدف يب رمأ وأ ,يناعد دجسملا يف وأ ةرجحلا يف تنك اذإ ىتح «تفرصناف

 ءيجوز نأش نم هل تركذ يتلا ةصقلا هيلع تددرف « ؟تْلق فيك» :لاقف ءهل

 .ةلماك انه تايآلا تدرو )١(

 ١". /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو :4 477-47 /ص ١171١7-2.١751١4 /تارقفلا ةلاسرلا (؟)
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 ةعبرأ هيف تددتعاف :تلاق «« هلجأ باتكلا غلبي ىتح كتيب يف يثكما » :لاقف

 هعبئاف .هتربخأف ؟كلذ نع ىنلأسف لإ لسرأ نامثع ناك املف ءأرشعو رهشأ

 نيب ةأرما ربخب يضقي .هملعو هتمامإ يف نامثعو «ثيدحلا ' 4 هب ىضقو

 ربخ لوبق ىلع ةنسلا نم ىرخأ ةلدأ ةسمخ ركذ مث - راصنألاو نيرجاهملا

 .-هب لمعلاو ءدحاولا

 0 4( د ىغبْنَي امَوَرْعِشلآ ُهَتَمَلَع اَمَو ) : كو هللا لاق

 اهب هفينصتو ؛ءرصم هللا همحر يعفاشلا مودق ذي ءاج ام) باب :يعفاشلا بقانم

 :"” (... بتكلا

 يبأ تعمس :لاق .هباتك يف مهربخأ يعفاشلا نب دمحم ابأ نأ ءأهافش (كاّمّسلا
 :لوقي (عفاش نب نامثع نب سابعلا نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم)

 الو .ةكمب يشرق لبني ال :لوقي هللا همحر يعفاشلا سيردإ نب دمحم تعمس

 نم جرخ ىتح هرمأ رهظي مل كلك ينلا نأ كلذو ؛ اهنم جرخي ىتح هركذ رهظي

 اَمَو ) : هيبنل لاق .هركذ لج هللا نأ كلذو ؛يشرقلا رعش دوجي داكي الو .ةكم

 .ةيآلا 6 َدُمَل نبني اَمَوَرَعِشلآ ُهَمَمّلَع

 .ًايمأ ناك كي ينلا نأ كلذو ؛يشرقلا طخ دوجي داكي الو

 يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص نسح :يذمرتلا هنع لاقو .فيعض ثيدحلا )١(
 .1096/ مقرب 23٠١7 /ص .؟ /ج

 .[19 :سي] © نيم ُناَءْرَقَورثِذ الإ وه نإ َدُهَل ىفَبْتي اَمَوَرْعِشلا هم اَمَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 .1179117 /ص 7 /جو ,.110و7 44 /ص ١ /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (1)
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 َلاَق كرت اًذاَم َرظنَأَف كلْذَأ نأ ماَكَمْلا ىف ئَرأ َنِإ ) : 3و هللا لاق
 7 ( ُدمَقَتاَم ٌلَعْفاِتَب اتي

 "' ناعللا :مألا

 :ناهجو ِي هللا لوسر ةنس "” (هريغ لاقو) :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ًاماعو ًاصاخ ِهِلْمَحَي هللا دارأ ام ىنعم نع نيبملا هللا باتك يف امم نيبت ام :امهدحأ

 نم ةجح نم لعلو .يحو ءايبنألا مالإو ؛ةمكحلا نم هللا همهأ ام :رخآلاو

 ةالصلا هيلع - ميهاربإ نع يكحي اميف َكْبَك هللا لاق :لوقي نأ لوقلا اذه لاق

 6 ٌُرَمَوُت اَم َلَعْفَأ ِت بأَتَي لاق كرت اًذاَم ٌرظنأَف َكلمْدَأ ّنَأِماَمْلا ىف ئرأَنِإ ) :مالسلاو

 يذلا ميهاربإ نبا لوقل ,يحو ءايبنألا ايؤر :ريسفتلا لهأ نم دحاو ريغ لاقف «ةيآلا

 .هب َرِمَأ رْمأ هايؤر نأ هتفرعمو «ةيآلا « ُرَمْؤُ اَم َلَعْفِت بتي ) :هحجبذب رمأ

 زرظنآف َكُمعْدَأ نأ ٍماتَمْلَأ ىف ئَرأ وِ قي َلاَق فشلا ُهَعَم َمَلَب انف ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 1١7[. :تافاصلا] 6 َنيِرِدّصلأ َنِم ُهَلَأ ءآَش نإ َندِجَتَس .ٌدمْؤُم ام َلَعْفَأ تبني لاَق؛ ككَرَت اًَذاَم

 مألا رظناو ««شماحلا) ١57 /ص 47 /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو 2177 /ص مر/ج مألا (0)

 77١. /ص .5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت

 َلَرنَأَو ) :ىلاعت هلوقب ةدراولا لِي لوسرلل نايطعملا ةمكحلاو باتكلا نم دارملا ريسفت يف :يآ ()

 ١1١[. :ءاسنلا] © ةَمكِللَو َبتكلا كليَلَع ُدَللأ
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 :ةدئاف

 :لاق بيبح نب حون نع يِوُر '' :(قشمد خيرات بيذهت) - باتك يف ءاج
 - هتعمس .هنم نسحأ طق تعمس ام ًامالك لوقي هللا همحر يعفاشلا تعمس

 :ىأر ام هيلع صق ام تقو .هدلول هللا ليلخ ميهاربإ لاق :لوقي - يعفاشلا :يأ

 .ضيوفتلا ركذ «ةظفللا هذه نم جرختسيل كلذ لاق ؟هب ريشت اذام :يأ ؟ىرت اذام

 تَبَأتَي ) :لاقف هللا رمأ عم هل هترماؤمل ال هللا رمأل دايقنالاو ؛ميلستلاو ءريصلاو
0 - 

 .ةيآلا [7١٠؟ :تافاصلا] « َنيِرببَّصلآ َنِم هلل ءاش ن نإ َنّدِحَتَس َس هموم اَم لعْف

 ريصلا وه «ميلستلاو ريصلا وه :ضيوفتلاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةريسيلا ةظفللا هذه يف هاغتبا ام عيمج

 © (نيضَحَدُمْلا ) :ىلإ '” « َنيِلَسَرُمْلا َنِمَل َسْوُي َنإَو) : و هللا لاق

 :( © رفسلا رضح اذإ ءاسنلا مسق :مألا

 ناكف .نيعضوم يف هباتك يف ةعرقلا كبك هللا ركذ دقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 : 6 ىينلا نع ءاج ام ًاقفاوم اهركذ

 ١-” نيِضَحْدُمْلا ) :ىلإ « َنيَِسْرُمْلا َنِمَل َسّوُي َّنِإَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق «
 .تايآلا

 .07 /ص ءال /ج ,قشمد خيرات بيذهت رظنا قف

 .ةلماك انه ١79 ةيآلا تدرو (؟)

 « َنيِضَحْدُمْلا َنِم َنَكَك َمَهاَسَك © ِنوُحْمَمْلَا ِكلفْلا ىلِإَقَبَأ ْذِإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك تايآلا ةيقب (1)
 1١14٠١-111[. :تافاصلا]

 .7587/ص 25/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .١١21/ص ه/ج .مألا )2
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 لآ] 6 مي رم لفكَي ْمُهْيَأ َمُهَمَلَقأ َوُقلُي ْذِإ ْمِهْيَدَل َبُك اَمَو ١) :لاقو -؟

 .ةيآلا [44 :نارمع

 هيلع سنوي مهعم بكر نيذلاب كلفلا فقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ؛يقلأ همهس جرخ مكياف عرقيف «هفرعن ال هيف بكارل فقو امنإ :اولاقف «مالسلا

 «ىلاعتو كرابت لاق امك .توحلا همقتلاف «يِقْلأف مالسلا هيلع سنوي مهس جرخف

 .ٌزعو لج هوفعب هكرادت مث

 :"' (ةعرقلا) باتك :(اضيأ) مألا
 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 ْذِإ َْرِهِْيَدَل تنك اَمَو ) :ىلاعت هللا لاق :لاق هللا همحر 0 انريخأ

 [؛؛ :نارمع لآ] © نوُمِصَتْحَي ) :هلوق ىلإ ( َمَيْرَم ُلُفكَي ْرُهُيأ مُهَمَلْقَأ وُقْلُي

 وكف كلا ل قيل « نيتفلا هيل ل090 نع هللا لاقو «ةيآلا

 .تايآلا © َنيِضَحَدُمْلا َنِم َناَكَف َمَهاَسَف ©

 نيعرتقملا ةصق يف كك هللا باتك يف ةعرقلا لصأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 - ملعأ هّللاو - ةعرقلا نوكت الف «ةعمتجم سنوي يعراقملاو ءميرم ىلع

 .ةجحلا يف نيوتسم موق

 .د /قيقحت مألا رظناو 2178و177١/ص ١ /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو 2” /ص .8/ج .مألا )١(

 .77/6/ص ؛«4/ج «بلطملا دبع
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 2” ( فجاعي ْلِإ كِيَجَعَت ٍلاَوَسِب ) : كو هللا لاق

 ملعلاب هتبلغو يعفاشلا ةرظانم نسح #4 ءاج ام) باب :يعفاشلا بقانم

 "7 (...نايبلاو

 نادمح نب دمحم نب ركب) دمحأ وبأ ينأبنأ :لاق ظفاحلا هّللا دبع وبأ انربخأ

 مهثدح .ةرزج ظفاحلا دمحم نب ًاحلاص نأ ينظ رثكأو هافش .وركب (يفريصلا

 :لوقي ناميلس نب عيبرلا تعمس :لاق

 ىلإ اهنم ادع ةلأسم يف ناسنإ هرظان اذإ :لوقي هللا همحر يعفاشلا ناك

 كلثم :لاق هيلع رثكأ اذإف .ديرت ام ىلإ ريصن مث ةلأسملا هذه نم غرفن ءاهريغ

 ٍلاَوَسِي / :يبص ىلع ىلمأف ؛ةسارك نم نآرقلا نايبصلا ملعي ةنيدملاب ناك ملعم لثم

 - :لاقف هيلإ ماقف لجر ٌرمف .هدعب ام ردي مل مث ءلاؤسب :لاقف © َكِتَجْعَت

 غرفا هللا دبع ابأ اي :لجرلا هل لاقف ؟كتجعب وأ كتجعن لاؤسب - هللا كحلصأ

 .كتجعن لاؤسب - كحيو - وه امنإ .هدعب وه امع لس مث لاؤس نم

 دم

 15: سل ( تاو كك كَ رقت ُهَكَق امن ُْواَ نَطَو مه ام ٌليِلقَو تَحِلّصلآ اوُِمَعَو أوُنماء َنيذلأ الإ ضَْب ع ْمهُضْعَب ىتيَ ٍءاَطَلْخا َنِّم اريثك ّنِإَو ِيجاعي لإ َكِيَجْعَت ٍلاَوُسِب َكَمَلَظ َدََل َلاَق ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(
 .194و197/ص ء١/ج ؛يعفاشلا بقانم (؟)

 ا/ ١



 الا نب محق ضزألآ ىفةقملَح كتل ان انإ ٌدرَواَدنَي ) : كيف هللا لاق

 نع َنولضَي نيل نإ هلأ ٍليِبَس نَع َكّلِضُم ىَوَهْلا عبتت دن اَلَو يَ

 م .صد ٠ (ِباَسِلكَمْوَيأوَت اَمِب ديف ُباَذَع ُهَلهللا ليس

 :"' (ةيضقألا #) باب :مألا

 َكَتلعج اَنِإ ٌدءُواَدَنَي ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 هلل ٍلَِس نَع َكُلِضَيَف ىَوَهْل عِتت الو َيَفَلِب ساد أنَ محآَف ضرألا ىف ٌةَفيِلَح

 .ةيآلا ( ٍباَسِْلآ موي أوشك امي لي يدش ُتاَذَع َُهَل هلا ل يِبَس نَع َنولِضَي نين

 .هلبق نم ىلعو هيلع ًاضرف نأ © هيبن هللا ملعأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .لّزنملا همكح عابتا :لدعلاو «لدعلاب اومكحي نأ اومكح اذإ ءسانلاو

 :"' (ناسحتسالا لاطبإ) باب :(اضيأ) مألا

 ىف ٌةَقيِلَح َكَتلَعَج نإ ُدواَدَي ١ :كك هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دقو الإ | قم مكحي نا دحأ رمؤي سيلو .ةيآلا ( يقلي سائل نب حف ضزأا

 .ك8 هيبن ةنس مث «هباتك يف

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 /يعفاشلا بقانم رظناو 21١١ /ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2,947 /ص ءال/ج .مألا (؟)

 .8١75/ص ؛«8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا رظناو 27377 /ص ١ /ج «يقهيبلل

 59 /ص «9/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .598 /ص ءال /ج ءمألا ()
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 :''' ةوالتلا دوجس ف :يعفاشلا دنسم بيترت

 نع ءشيَبُح نب رز نع «ةدبع نع «ةنييع نبا انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 '"'« ين ةبوت يه امنإ لوقيو (ص) ةروس يف دجسي ال ناك هنأ» :د5 دوعسم نبا
 .ثيدحلا

 :امهنع هّللا يضر سابع نبا نع ؛ةمركع نع «بويأ نع «ةنييع نبا انربخأ

 .ثيدحلا "2 (ص) يف ينعي :اهدجس هنأ هي ينلا نع»

 29 ( َىَمَحت اَلَو فَب برص اًكْعِض َكِدَيِب ْذْحَو ) : 3و هللا لاق

 :"' ينذإب الإ تجرخ نإ قلاط تنأ هتارمال لاق نم :مألا
 ءطوس ةئام هدبع نبرضيل لجرلا فلح اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 رب دقف ءاهلك هتسام اهب هبرض اذإ هنأ ملعلا طيحي ناك نإف ءاهب هبرضف اهعمجف

 دق ًابيغم ملعلا ناك نإو ءربي مل اهلك هسامت ال اهنأ ملعلا طيحي ناك نإو

 نإف ءعرولا يف ثنحيو ؛مكحلا يف ثنحي مل ؛ةبرض اهب برضف .هسامت الو هسامت
 .ةعومجم اهب هبراض هنأ هتبسام اذإ هنأ لوقعم :ليق ؟اذه يف ةجحلا امف :لئاق لاق

 ٌتَيَحت اَلَو فب برضأف اًنعِض َكِدَّيِب ْذْخَو ) :َكَك هللا لاق دقو «؛ةعومجم ريغ وأ «6 ٠ .  5 07ا 7 . مدارك - و هاا 0

 .717/وا55"1 /مقرب 5 5 /ص ١ /ج «يعفاشلا دنسم بيترت )ع(

 71/7“ /ص 1 /ج «يعفاشلا دئسم قيقحتب ىعلا ءافش رظنا «حيحص هذ؛ئس .فوقوم ثيدحلا مز

 .755 /مقرب

 .7017 /مقرب 7/ /ص كل /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «حيحص ثيدحلا (*)

 معي اَرياَص ُهكْذَجَو اَنِإ فَمَن اَلَو ىَب بِرْضَ اًكْفِض َكِدَيِب ْدُحَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (5)
 .[44 :ص] ©« ٌباَوأ دهْنِإ ُدَبَعْل

 /ص 2 /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو 2.5941 /ص ينزملا رصتخم رظناو 16: /ص ال /ج ألا )0(

 .187 /ص 8 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 18و17
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 ءيش اذهو «لخنلا لاكئأب ءانزلا يف '' ًاوضن الجر كي هللا لوسر برضو «ةيآلا

 .هتسام اهب هبرض اذإ هنأ ريغ عومجم

 2011/7١ /ص «طيحملا سوماقلا رظنا ءرفسلا نم دهجملا :ليقو «هريغو لبؤلا نم لوزهملا :وضنلا )غ0

 .479/ص «طيسولا مجعملاو

 نمر



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 "7 (ضْرَألاَو تَومَسلَآَقَلَح ) : كو هللا لاق

 :'"' (سماخلا نايبلا) باب :ةلاسرلا

 « ضّرألاو ٍتَومَسلآ َقَّلَح ) :ىلاعتو كرابت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 «حور يذو «ضرأو «ءامس نم :ءىش لكف «هيف صاخ ال ماع اذهف .ةيآلا

 .هقلخ هللاف .كلذ ريغو رجشو

 عا نكس

 © (ببلأْلا أولو رك دعي َمنِإ ) : يو هللا لاق

 :'7 ةالصلا هيلع بجت نميف :مألا

 ضرم يأ ءضرم ضراعب هلقع ىلع بلغ نمو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 موك مهم نعم و 1

 [1917 :ةرقبلا] (« ببَلألا ىلْوَأتَي ِنوُقّنَأَو ) :ىلاعت هلوق يف ضرفلا هنع عفترا «ناك

 وِ و و - سس 3-3 . . -.

 َراَهْلأ ُرْوَكُيَو راَبلا ىلع ليل ُرَوَكُي قحلاب ضرألاو ِتَوَمَّسلَأ َقَلَع ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(
 *# رهو مهم مو رو 7 7 52 0 هع ه« صر« هع ممر 27

 .[0 :رمزلا] ( ٌرفَمْلا ٌئيِزَعْلا وه الأ ىبَسُم ٍلَّجأِل ىرَجْ لك َرَمَفْلاَو سْمْشلآَرْخَسَو ٍلْيَلآ لع

 7” /ص/١ /ج نآرقلا ماكحأ رظناو .01و5”/ص 04 ناترقفلا ةلاسرلا قفز

 ةَمحَر اوُجَرَيَو ةَرِجآلا ُرّدَحع اَميآَقَو اًَدِجاَس ليل َءآَناَم ٌتِيِدَق وه ْنَمَأ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 .( :رمزلا] ( بَبلألآ او ُركَذََي اَمنإ َنوُمَلعَي ال َنيِذلأَو نوعي نذل ىوعسَي لَه لقبر
 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 287 /ص ء١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 54 /ص ء١/ج .مألا (:)

 .6١؟و١و١/ص 2 /ج .بلطملا

١ 



 بطاخي ال ًالوقعم ناك نإو «ةيآلا « بّبْلألآ أوُلوُأ ُرْكَذَعَي اَمْنِإ ) :هلوقو «ةيآلا

 .امهلقع نم الإ يهنلاو .رمألاب

 ةةكسحأ َنوُعبْتَيَف َلَوَقْلآ َنوُعِمَتْسَي َنيِّلا © ٍداَبِع َرْسَبَف ) : كو هللا لاق

 [1م-١1/:رمزلا] 0 04 بَبلألا أولو جه كِل هلأ ُهنَدَع َنيّلأ كيتو

 :"' (ناميإلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي ام) باب :يعفاشلا بقانم
 ام ىلإ عامتسالا نع هزنتي نأ عمسلا ىلع هللا ضرفو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 َلْوَقْلا َنوُعِمَتَسي َنيِذْلا © ٍداَبِعَرْشَبَف ) :لاقف .هنع هللا ىهن امع يضغي نأو هللا مّرح

 .ناتيآلا 6« بألا اوُْوَأ مه كيلو هَل مودَدَه َنيذْلأ كلينلوُأ دهتسحأ َنوُعبتيف

 هل لحي ال امع هيزنتلا نم ءعمسلا ىلع هركذ لج هللا ضرف ام كلذف

 .ناميإلا نم وهو .هلمع وهو

 هم .رمزلا!''* ( َنوُقَكَيَمُهْلَعْل جَوِع ىْذّرَيغ ايَِرَع اًناَءَرَف ) : كو هللا لاق

 ' ," (سماخلا نايبلا) باب :ةلاسرلا

 َجَوِع ىذََرَيَغ ايَرَع َناَءَرَف 7 :هناحبس هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © َنوُقَكَي َمُهَّلعَ 1

 ع

 ىَرْشْبْلآ ُمُهَّل هللا ىلإ اَوُباَتَأَو اَهوُدُبْعَي نأ توُشَّطلآ اوُبْتَمَجأ َنيِذْلاَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[107 :رمزلا] © ٍداّبِع َرْشَبَ

 .ةلماك انه 14 ةيآلا تدرو (؟)

 54٠0. /ص .١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (؟)
 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (4)

 .47/ص :.١15و69١ /ناترقفلا ةلاسرلا (5)

١7 



 لك يف «يبرع هباتك نأب هتجح - كيك هللا - ماقأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ." اهانركذ ةيآ
 دع

 [7؟؟ :رمزلا] "” ( ليكو ءّىَس لك ْلَعَوهَو ءىش لك ُقلَخ هللا ) : كي هللا لاق

 :"' (سماخلا نايبلا) باب :ةلاسرلا

 .راركتلل ةجاح الو ءدحاو امهريسفتف رمزلا ةروس نم 0 /ةيآلا ريسفت رظنا

 َتكَرْشأ َنَل كلِلَبَق نم َنيِذْلا لَو َكَيَلِإ حوُأ َدَقَلَو ) : كو هللا لاق

 د0 .رزلا 1“ ( َنيِرِسْشَآ َنِم ٌنَنوُكَدَلَو َكْلَمَع ّنَطَبَحَيَل

 : (ريبكلا دترملا) باب :مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 وأ َدَقَلَو ) :ىلاعت لاقو :لاق هللا همحر يعفاشلا سيردإ نب دمحم انربخأ

 .ةيآلا

 نم ا/ /ةيآلاو ءدعرلا ةروس نم 7/ /ةيآلاو ءارعشلا ةروس نم -١40 197 /تايآلا دوصقملا )001(

 .فرخزلا ةروس نم ١-7 /تايآلاو ءىروشلا ةروس

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (؟)

 باتك رظناو 2770 /ص ال /ج «مألا رظناو .04و67” /ص ,180و9/١١ /ناترقفلا ةلاسرلا ()

 .ه8و هال /مقرب 2١9 /ص ءملعلا عامج

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (

 ؛مورلا ةروس نم ٠١ /ةيآلا ريسفتو 21750 /ص ءال /ج «مألا رظناو 2155 /ص تلج ءمألا (

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو .... ةالصلا ءانثأ مالكلا زاوج ةالصلا باوبأ يف تركذ دقف

 .65و 7797" /ص ءال /ج «بلطملا

) 

) 

 ١م

© 
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 مدلا نقح اذإ نوكي نأ - ملعأ هللاو - هبشي :هّللا همحر يعفاشلا لاق
 ًارفاك لزي مل يذلا مكح همكح نوكي نأ «هنم جورخلاب هحابأ مث «ناميإلاب

 حيبأ يذلا ىلإ عجرو .همد هب نقح يذلا نم جرخ دق هنأل ؛ هنم ربكأو ءًابراحم

 طبحأ هللا نأل ؛ ًاكرشم لزي مل يذلا نم ًامكح ربكأ هب دترملاو «لاملاو هيف مدلا
 لج هللا نأو .هكرش لبق - كرشملا - مق حلاص لمع لك ناميإلا دعب كرشلاب
 لزي مل نم نأ نابأ 8 هللا لوسر نأو ءهلبق ناك ام ًاكرشم لزي مل نمع رفك هؤانث

 يف ًاريخ مدقي ناك لجرل لاقو ,كرشلا لبق ناك ام هنع رك ملسأ مث ءاكرشم

 .ثيدحلا « ريخ نم كل قبس ام ىلع تملسأ» :كرشلا

 ل



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 و 7 2 - رود بدر هدم ركود
 [١؟.رفاغا ''' 6 ُروُدّصلأ ىفخت اَمَو نْيَع أ ةكياخ ملَعَي ) : كو هللا لاق

 :"'' (ناسحتسالا لاطبإ) باتك :مألا

 نأب .ةجحلا نم مهيلع ماقأ ام عم .هدابع ملعأف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 مَلَعَي ) :العو زع لاقف .دحاو ةينالعلاو رسلاب هملع ّنأ ءيش يف دحأ هلثمك سيل

 .باتكلا نم رخأ تايآ عم «ةيآلا « ُروُدَّصلأ ىِفْحت اَمَو ِنْيَعألا ةكيآح

 :"' (ناسحتسالا لاطبإ) باب :مألا

 اميف ًامكح «نيمكُح هدابع ىلع مكح كك هللا نإ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءاونلعأ اميف مهب لعف امك ءاورسأ ام ىلع مهبقاعو مهباثأ نأ :هنيبو مهنيب

 مِلَعو .مهرئارس مِلَع هنأ مهل اهنيبو ءمهيلع ةجحلل ةجحلا ةماقإ مهملعأو

 ٍنْيَعَألا ةئيآح ْمْلَعَي ) :لاقو .ةيآلا [7 :هط] 6 ىقْخأَو َريلَآ ُمَلعَي ) :لاقف مهتينالع

 بجحو دبي ءاش ام الإ نوملعي ال هُقْلَخ - قلخ -و «ةيآلا « ُدوُدّصلأ ىِفَحَت اَمَو

 .هدابع نع رئارسلا ملع

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 27٠١ /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .544 /ص ءال/ج ألا (؟)

 .58/ص .9 /ج .«بلطملا

 رظناو ءانه درو امب ةقلعتم يهف هط ةروس نم ا/ /ةيآلا ريسفت رظناو 27٠٠ /ص ءال/ج «مألا (*)

 47 /ص 94 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 [م ١ :تلصفا1 ''' ( ليِزنَت © مح ) : َكِبِو هللا لاق

 "' نآرقلا دوجس :مألا

 , © ليزغت © مح ) و « ليزغت © مح ) دوجسلا مئازع :لاق ه# يلع نع ءرز

 :يأ - مهايإ الو انسلو . © َقَّلَح ىذَلَأ َكْبَر وْسآب ار ) و « مّجَتلآ ) و
 ...هذه لثم دوجس ددع نآرقلا يف لوقن ءاذهب لوقن - نيرواحملا

 0 4 صرَص امر مِهيَلَع اَئَلَسَرَأَف ) : بو هللا لاق

 1 (نيديعلا) باتك :مألا

 22 ىبلا اثج الإ طق حير تبه ام :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ؛ةمركع

000 

 مف

 ةرفإ

0 

 ١[. :تلصف] 6 ِميِحّرلَأ نحيل َنِّم ليِزعَت ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا

 ءانه امب ةقلعتم يهف ةدجسلا ةروس نم ؟وا١ //ةيآلا ريسفت رظناو «159 /ص ال /ج «مألا
 41١6. /ص «8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو

 يكل ادع ْمُهفيِذنَلوساَسُخ راي: اًرصْرَص اع مَِلَع انلَسْرَأَد ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا

 .[17 :تلصن] 6 َنوُرَصنُي ال َمُهَو ' ئّرْأ ةرخيألا ُباَذَعلَ ”ايئذلا ةوكأ ىف ف

 .(دنسملا) "14 /ص ءال /ج مألا
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 ًاحاير اهلعجا مهللا ءًاباذع اهلعجت الو ةمحر اهلعجا مهللا » :لاقو هيتبكر ىلع

 :هللا باتك يف امهنع هللا يضر سابع نبا لاق .ثيدحلا "'” « ًاحير اهلعجت الو

 .ةيآلا © اًرَصْرَص اً َمِهَلَع اَلَسْرَأَف )

 :ك5 هللا لوسر لاق :لاق ميلس نب ناوفص ينربخأ :لاق مهتأ ال نم انربخأ

 .ثيدحلا '' « اهرش نم هللاب اوذوعو «حيرلا اوبست ال »

 أوُدُجَسَن ال ٌرَمَقْلَاَو سْمْسلَأَو ُراَهَكلاَو ُلْيلآ ِهِجَياَد ّنِمَو ) : 3ك هللا لاق

 ُهاَِإ ْمْتدَك نإ تُهَقَلَح ىلا ِهَِّيوُدُجَسََوِرَمَفلِ لَو سْمْشلِل

 ٍليلأب هَل َنوَحَبَسي كبَر دنع َنيْلاَف أورَبكَمَسَأ ِنِإَف © َتوُدُبْعَت

 ميس تصف '' ( َنوُمَكَسَي ال َمُهَوِراَبْبلَآَو

 :'” (فوسكلا ةالص) باتك :مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 ليلا هِتَياَ ْنِمَو ) :ىلاعت كرابت هللا لاق :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 ىذلأ هلي اوُدُجْسآَو ِرَمَقْلِل لَو سمْشلِل اوُدَجَسَت ال ٌرَمَقْلأَو ُسَمْشِلَآَو ُراَهْكلََو

 َكَْبَر َدنِع َنِذّلاَف أوربُكَتْسأ نإف © َوُدَبْعَت ُهاَيِ مح نإ ىرْهَمَلَع

 .ناتيآلا © َنوُمَكَسَي ال َمُهَوِر راتبنلاو أو ٍليَلآِب مهل َنوُحَبَسُي

 )١( «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءأدج فيعض هدانسإ .هجيرخت قبس ثيدحلا ج/١
 /مقرب 23114 /ص 607.

  (0/مقرب هيلي يذلا ثيدحلا يف حص دقو .فيعض هدانسإو لسرم .هجيرخت قبس ثيدحلا 20504

 .607 /مقرب "1:14 /ص 1 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا

 .ناتلماك انه ناتيآلا تدرو (*)

 .077 /ص 37 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,1157 /ص .١/ج «مألا (:)

١7 / 



 الإ ًادوجس اهعم ركذي ملو «تايآلا كك هللا ركذف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هرمأ لمتحاف .هل دَجْسُي نأب رمأو ءامهل دّجْسسُي ال نأب رمأو رمقلاو سمشلا عم
 سمشلا يف ثداح دنع ةالصلاب رمأي نأب ءرمقلاو سمشلا ركذ دنع هل دجسُي نأ

 ام ةدابع نع يهن امك ءاممل دوجسلا نع يهن امنإ نوكي نأ لمتحاو هرمقلاو

 رمقلاو سمشلا فوسك دنع هلل ىلصي نأ ىلع # هللا لوسر ةنس تلدف ءهاوس

 :نيينعم كلذ هبشأف

 ةيآ لك دنع رمؤي ال نأو ءكلذ يف نافلتخي ال امهفوسك دنع ىلصي نأ :امهدحأ

 ءيش يف ركذي مل ىلاعتو كرابت هللا نأل ؛امهدنع اهب رمأ امك «ةالصلاب امهريغ يف تناك

 .اهالص نمل ةطبغو «ىلاعتو كرابت هلل ةعاط لاح لك يف ةالصلاو «ةالص تايآلا نم

 (ةعامج ةالص رمقلاو سمشلا فوسك دنع ىلصُيف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .اهريغ تايآلا نم ءيش يف كلذ لعفي الو

 الو ِهّيَدَي نّيَب ْنِم ٌلِطَبْلآ هَ ال ©” ريِزَع بدع ٌهْنِإَو ) : و هللا لاق
 رم ص

 4 َ ل مسا سل اما
 41-41 :تلصفا ( رايح ميكَح ْنم ليزنت هفِفلخ نم

- 75 
 :"' ةمدقملا :ةلاسرلا

 ال © ٌديرَع ْبَبكَل دُهنِإَو ) :لاقف هباتك هيلع هللا لزنأو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 دع - 0 و م -ٍ

 “ مهلقنف «ناتيآلا ( ريبيَح ريك ْنْي ٌليِنَت يِفلَح ْنِم الو ِهْيَدَي نيب ْنِم ٌلِبْلآ هِي
 .هقلخ ىلع ةعسوتلاب '”نم لحأ ام هيف نيبو ,ىدهلاو ءايضلا ىلإ ءىّمَعلاو رفكلا نم

 4١[. :تلصف] (ٌديِزَع بتكيل هنو ْمُهءآَج اَهَلرْعْرب اوُرفك ذأ نإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (01)
 1 .ناتلماك انه ناتيآلا تدرو (؟)

 .18و7١/ص «١4و٠4 /ناترقفلا ةلاسرلا ()

 .رفكلا نم هب مهلقنف :نآرقلا ماكحأ يف تدرو 2

 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «طبضأ ةلاسرلا يف درو امو ؛ةعسوتلاب انل :نآرقلا ماكحأ يف تدرو )2(

 .انه درو امل ةمتت اهيفف نارمع لآ ١ /ةيآلا ريسفت رظناو 25١ /ص ١
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 ىلتباو .ىلوألاو ةرخآلا يف هنع ّفكلا "يف مهظح نم هب ملعأ وه امل :مّرح امو
 ىلع مهباثأو «"'اهوُمُهامح مراحم نع كاسمإو ؛لمعو لوقب مهدبعت نأب مهتعاط
 هؤانث لج هتمعن هب تمظع ام :هتمعن نم ةاجنلاو «هتتج يف دولخلا نم هتعاط

 ..هتعاط لهأل بجوأ ام فالخ نم هتيصعم لهأ ىلع بجوأ ام مهملعأو

 شَيء ْتَلَصُف اَلَوَل اوُلاَقَل امج اق ُهَتلَعَج َوَلَو ) : كو هللا لاق
 7 (4 2و ىِمَجعأَ

 2 (سماخلا نايبلا) باب :ةلاسرلا

 ةيآ لك يف .يبرع هباتك نأب هتجح هناحبس هللا ماقأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف برعلا ناسل ريغ ناسل لك- هؤانث لج - هنع ىفن نأب كلذ دكأ مث ءاهانركذ

 :هباتك نم نيتيآ

 ُكراَسْل 0 ُهُمِلعُي اَمْنِإ وُنوُقَي مهن ُمَلعت َدَقَلَو ) :ىلاعتو كرابت لاقف ١-”" مس رو

 .ةيآلا 00 :لحنلا] « ريت ورع ُناَسِل اًددَهَو ءىِمَجَعأ ِهيلِإ َ وُدِحلُي ىذا

 ” مَجعأَ 8 ْتَلِصضُف اَلْوَل اوُناَقَل اِمَجَعَأ َُئاَءَرُق ُهَتلَعَج ْوَلَو 7 :لاقو ١-

 .ةيآلا 6 ٌةِيرَعَو

 .فكلا ىلع :نآرقلا ماكحأ يف تدرو )0(

 .اهلبق واو ةفاضإب ءاهومهامحو :نآرقلا ماكحأ يف تدرو (؟)

 و رعو رمجتأد شيا لِ بَل اوُلاَقَل اًئِمَجعَأ اًناَمَرُق ُهَتلَعَج َوَلَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (*)

 * ىّمَع لع َوُهَو كفو موِناَذاَ ف تروئيؤُي ال تريِذلأو ٌءاَفِسَو ىذه اوُئما: تأ وه ل
 .[44 :تلصن] 4 معي ناَكُم نم َتَزْرَداَتُي كليلوأ

 .ىنعملا اذهب ؟؟ /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «497/ص ١7٠١-١615. /تارقفلا ةلاسرلا (1)

 .حاضيولل ينم 5و١ /ميقرتلا (5)
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 20( َهَوَح ْنَمَو ىَرُقْلا َمأَرْذَصَل ) : 36 هللا لاق

 ("' ةمدقملا :ةلاسرلا

 « اَهَوَح ْنَمَو ىَرُقْل َمأَرِذَشِل ) :هنأش زع هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هموق اهيفو ةكم :ىرقلا مأو .ةيآلا

 :") (سماخلا نايبلا) باب :(اضيأ) ةلاسرلا

 ناسل هناسل َنَم ,ناسللا يف لضفلاب سانلا ىلوأو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ريغ ناسل لهأل ًاعابتأ هناسل لهأ نوكي نأ - ملعأ هللاو - زوجي الو #4 يبلا

 مهيلعف هلبق نيد لهأ لكو .هناسلل عبت ناسل لك لب .دحاو فرح يف هناسل

 .هنيد عابتا

 َكِلاَذَكَو )7 :لاقو :- اهنم - © هباتك نم ةيآ ريغ يف كلذ هللا نيب دقو

 .ةيآلا « اَهَوَح ْنَمَو ئَرُقْل م َرِذّسَ اكيَرَع اناء َكَيَلإ آكيَحْوُأ

 َرِذَشَو اَهْوَح ْنَمَو ئَرُقلا أ رص اًيَرَع اناَْف َكَيْلإ آكّيَحْوُأ َكِلاَذُكو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .60 :ىروشلا] (ِرِعَسلأ ىفَقيََِو نأ ىف قيِرَف هب َبْير ال عمت موي
 "١ /ص ٠*7 /ةرقفلا ةلاسرلا (؟)
 45/ص .6١1الو164و857١ /تارقفلا ةلاسرلا (*)

 /تايآلاو ءءارعشلا ةروس نم 147-١15 /تايآلاو ءدعرلا ةروس نم ا/ /ةيآلا ريسفت رظنا (4)

 .رمزلا ةروس نم 78 /ةيآلاو ءفرخزلا ةروس نم ١-”

 ليصل



 « اَهَوَح ْنَمَو ىَرُقْلآ أ َرِذَصِل ) :ىلاعت هللا لاقو '"'' :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةصاخ هباتك يف مهلعجف ءهموق دلبو هدلب يهو .ةكم :ىرقلا مأو «ةيآلا

 هموق ناسل :يبرعلا مهناسلب اورذني نأ ىضقو «ةماع نيرذنملا عم مهلخدأو
 .ةصاخ مهنم

 ملعت ىلع ضيرحتلا “ هللا همحر يعفاشلا هركذ اميف) :لصف :نآرقلا ماكحأ
 :''' (نآرقلا ماكحأ

 اكيَرَع اًناَءَّرَق َكَلِ آكيَحَوأ َكِلاَذَكَو ) :ىلاعت لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هه 9

 كلذ دكأ مث ؛يبرع هباتك نأب هتجح ماقأف قبآلا © اَهَوَح ْنَمَو ىَرَقْلا ٌماَرْدسْل

 ."” برعلا ناسل ريغ ناسل لك هنع ىفن نأب

 (9 (ٌريِصَبْلا ٌعيِمَسلآَوه 3 لَن دلئِمَك َسيَل ١ : كو هللا لاق

 : (ناميإلا ف - يعفاشلا - هنع رثؤي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 ؛تاومسلا ىلعأ شرعلاو .ءامس وهف الع ام لكو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ساّمُم ريغ .هقلخ نم نئاب ءفيك الب ربخأ امك شرعلا ىلع - ىلاعت هلل - وهف
 روص و

 .ةيآلا ( ُدِصْبْلا عبِمَسلآ َوْهَو ء م دلئمك َسْيل ) :هقلخ نم

 .48/ص :111 /ةرقفلا ةلاسرلا )١(
 .7١/ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ (؟)

 .تلصف ةروس نم 44 /ةيآلا ريسفت رظنا (*)

 هتألا َنيو اجوزأ مكن ني ركل َلَعَج ضرألاو تتومسلآ راف ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (:4)

 ١١[. :ىروشلا] «ٌريِصَبْلأ ٌعيِمَسلَأَوهَو ب نع دلئمك َسْيَ "ديف كودي ١ اًجوزَأ

 .898و 791 /ص .١/ج «يعفاشلا بقانم (5)
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 قلد و روش ”< و + 0 وحار
 ١ 6 مُكَكْيِب ئّروش مهرمأَو ) : كو هللا لاق

 0 (ةرواشللا) بايب :مألا

 ةجاح الو .دحاو امهريسفتف نارمع لآ ةروس نم ١64 /ةيآلا ريسفت رظنا
 .راركتلل

 525 هاظ سد وهم ع اهسو ساروا سرس

 باتي يآَرَو نم وأ اًيْحَو اَّلِإ هَل هَمِلَكُي نأ ِرَسَبِل ناك اَمَو ) : كف هللا لاق
 "” 6 ٌءآَقَياَم اَم ِِنْذِإب َىحوُيَق ًالوُسَر َلِسَرُيَوَأ

 :( ينذإب الإ تجرخ نإ قلاط تنأ :هتأرم ال لاق نم :مألا

 (ةيآلا هذه عم امهريسفت درو دقف ةبوتلا ةروس نم 44 /ةيآلا ريسفت رظنا

 .راركتلل ةجاخ الو

 اَم ىِرَدَت تنك اَم ا أنّي اَعوُرَكَيَلِإ اكيَحْوُأَكِلاَذَكَو ) : كو هللا لاق هد ل يل عر ء ه4 رف رم وا

 6 ثميِالا الَوُبَتكْل
 و2

 اًمِيَو َمُبتَيَب ئروش ْمُهُرمأَو ةرَلَصلآ أوُماَقَأَو َمِيرِل اوُباَجَتْسأ َنيِذلأَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[04 :ىروشلا] ( َنوُقِفَُي َمُهكْفْرَر
 /ص دنسملا- ينزملا رصتخم رظناو 21194 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 40 /ص ءال/ج «مألا (؟)

 بلطملا دبع .د /قيقحت ملا رظناو .١2135و5١1/ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو

 َلِسَرُي وأ بات يآَرَو نم ْوَأ اًيحَو الإ هلآ ُهَمِلَكُي نأ ٍرَكَبِل ناك امو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 0١[. :ىروشلا] ( ٌميِكصَح ّنيلَعمُهَنِإ ءآََي ام ِِنْذِِب َسوُيف ًةلوُسَر

 يتقهيبلل /يعفاشلا بقانمو «5١١/ص ؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 8١. /ص ءال /ج «مألا 05

 .187 /ص «8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .405و4 ١8 /ص ء١/ج

 اَلَو ُبَتكْلا ام ىرْدَت تنك اَم اكرم ني اًعوُر َكيَلِإ ائَيَحَوُأ َكِلاَذَكَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (0)
 6« ٍريِقَتْسُم طرِص لِإ َىِدَجَل َكْنِإَو "ائِداَبِع نه ُهآَشُن نم يب ىدبي اوت ُهَتلَعَج نكيلو ٌنَميِإْل م8 --

 [6 :ىروشلا]
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 ("' ( هللا ٍطَرِص ) : كو لاقو

 0 ناسحتسالا لاطبإ) باتك :مألا

 مهرمأو ءملعلا نم مهاثآ امب مهيلع - نبق هللا - نم مث : :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َكِلاَذَكَو َر 3 هيبنل لاقو ,مهمّلع امي الإ إ هريغ اولوتي ال نأو .هيلع راصتقالاب

 .ةيآلا « ٌنَميِإلآ ا لَو ُبَتكْلا ام ىرَدَت ٌتنُكاَم ١ انرمأ نم م اَعوُر َكَيَلِإ اَيَحْوُأ

 © ليخلا ليضفتو لجارلاو سرافلا مهس :(ًاضيأ) مألا

 َكِسْمَتْسَأَف ) :َكك هللا لاق هيلع ضرتفا كلذكو :هللا همحر ٍيعفاشلا لاق

 هيلع ضرفف «ةيآلا [48 :فرخزلا] © ٍميِقَّتْسُم طَرِص ْىَلَع َكْنِإ /َكْيَلِ وأ ىذّلاب

 :لاق كلذكو ءميقتسم طارص ىلع هنأ هل دهشو ءهيلإ يحوأ امب كاسمتسالا

 ٍطّرِص ْلِإ َىِدَجَل َكَنِإَو 'انِداَبِع ّنِم ُهآَشُْك نَم يب ىد اًروُن ُهَئلَعَج نكيلو )
 هنأب هل دهشو ءهللا لزنأ ام عابتا هيلع ضرف هنأ - هللا - ربخأف «ةيآلا 6 ميِقَتَسُم

 (**« ...ءيشب يلع سانلا نكسمي ال » :لْف هلوق هل دهشي كلذكو ءدتهم ٍداه

 .هريغ ىلع اهرظح ءايشأ هل لحأ هللا نإف .ثيدحلا

 ٌررِصَت هَ لإ آلآ ضزألا ىف اَمَو ِتَوَمَسلَأ ىفاَم هَل ىزأأ هلأ ِطّرِ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 .[6+ :ىروشلا] « ْدوُمُأْل

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 00١ /ص .١/ج .نآرقلا ماكحأ رظناو .544 /ص ءال/ج «مألا (؟)
 .55و08 /ص «4 /ج .بلطملا

 .193 /ص «9 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ء" ٠+ /ص ءال/ج «مألا (*)

 /ص ١01/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءلضعم هدانسإو .هجيرخت قبس ثيدحلا (؛)

 ٠١". /مقرب 8
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 :" رهاظلاب مكحلاو داهتجالاورارقإلا :(اضيأ) مألا
 ةنس وأ هللا باتك الإ اوعبتي نأ سانلا رمؤي ملو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 َكْنِإَو ) :ىلاعت لاقف ءهنم هأربو ءاطخلا نم هللا همصع دق يذلا ؛ ك# هلوسر

 رمؤي الف ًاباوص وأ أطخ هيأر ناك نم امأف «ةيآلا « ٍميِقَتَسُم ِةَبْسُم طّرِص لإ َىِدْبَيَ

 رمأ دقف ؛لصأ ريغ ىلع نسحتسيف هيأرب دهتجي لجرلل لاق نمو ؛هعابتاب دحا
 «هعابتا هللا ضرف يذلا © هللا لوسر ماقم هماقأو ءاطخلا هنم نكمي نم عابتاب

 مامإلل ىرأف ءاذه ةفرعم دعب هب ملكتف هب ملكت ام لقعي نمم اذه لئاق ناك نإف

 .عجري ىتح اذه مّلُع ًايبغ ناك نإو .هعنمي نأ

 ("' ةمدقملا - ثيدحلا فالتخا باتك :ينزملارصتخم

 :هؤانث لج لاقف «هعابتاب هل - ىلاعت هللا - دهشو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هنأ هقلخ هللا ملعأف «ناتيآلا 6 لأ ٍطرِم © ٍريِقَتَسُم طّرِص لإ َىِدَتَتَل َكْنِإَو )

 .هطارص ىلإ مهيدهي

 ماقم هؤانث لج هللا باتك عم .هللا لوسر ةنس ماقتف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 صاخلا وأ هب دارأ ماعلا - ًاماع لزنأ امب دارأ ام نايبك .هضرف ددع هللا نع نايبلا

 هللا لوسر نئس نم ًائيش نأ الإ ًاداشرإو ةحابإو ءًابدأو ءًاضرف لزنأ امو -

 ىلإ يدهي هلوسر نأ هقلخ ملعأ دق هؤانث لج هللا نأل ؛لاح يف هللا باتك فلاخي

 ؛ هللا باتكل خسان هللا لوسر ننس نم ًائيش نأ الو .هللا طارص ؛ميقتسم طارص

 دقو «نآرقلل عبت ةنسلاو .هلثم نآرقب نآرقلا خسني امنإ هنأ هقلخ ملعأ دق هنأل

 لثم ىلع لدي امم ءينرضح ام ضعب هللا باتك نع ةنسلا ةنابإ نم ترصتخا
 .- كلذ ىلع ةلثمأ ركذ مث - هللا ءاش نإ هانعم

 .07١6/ص ءال /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 35١7 /ص 3 /ج مألا )غ0(

 ."؟و"١ /ص «ثيدحلا فاالتخا باتك رظناو 2.4814 /ص «ينزملا رصتخم ةرهفإ

 ل



 ١ ةمدقملا :ةلاسرلا

 يفو الإ ةلزان هللا نيد لهأ نم ٍدحأب ليزنت تسيلف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اهنمو ءكلذ ىلع لدت تايآ ركذ مث - اهيف ىدهلا ليبس ىلع ليلدلا هللا باتك
 ام ىرَدَت ٌتنُك اَم ارم ني اعوُر َكيَلِإ اَئْيَحْوَأ َكِلاَدَكَو ) :- ىلاعت هللا لاقو - هد د خر عر 9 سيث - "هل ولط ل مارا 5

 ثار سا ه وحل 7 8 واق امس هما م لم ترو دسم
 َكنِإَو اَنِداَبِع ْنِم ٌءآَشُن نَم هدب ىِدَ اًروُث ُهَنلَعَج نكّلَو ُنَميإلا اَلَو ُبَتكْل

 .ةيآلا 6 ٍميِقَتَسُم يقَعَسُم طارص ْلِإ ىِدَييَل

 ىحوأ ام عابتا هلوسر ىلع هضرف نم هقلخل هللا نابأ ام) باب :(اضيأ) ةلاسرلا

 :"' (هبرمأ ام عابتا نم هب هل دهش امو ؛هيلإ
 ىده لاو .هب هرمأ امب هكاسمتساب هؤانث لج هل دهشو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام ”ارْمأ ْنْم اَحوُر َكيْلِإ آَكَيَحْوَأ َكِلَذَكَو :لاقف ,هعبتا نم ةيادهو (هسفن يف

 ْنِم ُءآَشُك نم هيب ىِدبن اَروُن ُهَسلَعَج نكدلو ُنَميِإلآ اَلَو ٌُبَتكْلا ام ىرْذت تنُك
 2 ط 0 سك سى” ظل

 .ةيآلا ( ٍميِقَتْسُم طّرِص ىلإ َىِدَتَتل َكنِإَو اَنِداَبِع

 .مكح هيف هلل سيل اميف هللا لوسر نس انو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هّنس هللا مكحبف

 ٍطّرِم © ٍميِقَتْسُم طّرِص لإ ىِدَبَبَل َكْنِإَو ) :هلوق يف هللا انربخأ كلذكو

 ناتيآلا 6 هّنأ

 )١( /ص 07و48 /ناترقفلا ةلاسرلا 5١.
 /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو ىك/ص 2585 /ةرقفلا ةلاسرلا قفز ١ ص/١".

 )( /ص :؟97 /ةرقفلا ةلاسرلا 881.
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 امل :فرخزلا !(٠ ( روُلقْعَت َمكَلَعَل

 :"' (سماخلا نايبلا) باب :ةلاسرلا

 ناسل هئناسل ْنَم .ناسللا يف لضفلاب سانلا ىلوأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ريغ ناسل لهأل ًاعابثأ هناسل لهأ نوكي نأ - ملعأ هللاو - زوجي الو 6 ينلا

 عابثا مهيلعف ُهَلْبَق نيد لهأ لكو هناسلل ٌعَبت ناسل لك لب لحاو يفرح يف هناسل

 بَتكْلاَو © مح ) :لاقو - اهنم - هباتك نم ةيآ ريغ يف هللا نيب دقو «هنيد

 .تايآلا « َوُلقْعَت وُلقْعَت مُكَلَعَل ايَرَع اًن'ءُْق ُهَسلَعَج نإ © ِنييُمْلأ

 ا" ( نينرقُم هَل انك اَمَو اَّذنَه اَنَلَرْخَس ىلا َنَحَبُس ) : كو هللا لاق

 (47 ةبادلا بوكر دنع ءاعدلا :ةروثأملا ننسلا

 :لاق ينزملا انثدح :لاق دمحأ انربخأ

 .ةلماك انه تدرو ثالثلا تايآلا )١(

 40و47/ص ء1084و194و67١" /تارقفلا ةلاسرلا (0)

 اوُلوُقتَو ِهْمَلَع َميوَتْسأ اَذإ كبَر َةَمْعي اوُرك ذَت مث ءهِروُهَظ ىلع أوَمَسَتِل ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 .[17 :فرخزلا] 6 َنيِنرْفُم دُهَل اك اَمَو اذنه اَنَل َرْحَس ىذا َنَحَبُس

 .782 /مقر ثيدح 7" /ص «ةروثأملا نئسلا (؛)

١5 



 هللا يضر سابع نبال تلق :لاق نايفس نع هللا همحر يعفاشلا انثدح

 نم اذه نإ مهللا :لوقي ناك :لاق ؟ةبادلا بكر اذإ لوقي كوبأ ناك ام ءامهنع

 اَنَل َرْحَس ىذا َنَحَبس ١ :كتمعن ىلع انبر دمحلا كلف ءكئاطع نمو ءكقزر

 .ةيآلا © َنِنِرقُم هَل انك اَمَو اذه

 20 (ِةّمُأ لع اكَءآَباَم آَكَذَجَو اَنِإ ) : قع هللا لاق

 تايآ ف يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 0 (ةقرفتم

 لضفلا انربخأ ؛«ناغماذلاب) هيوجنف نب دمحم نب نيسملا هللا دبع وبأ انربخأ

 :هوجو ةثالث ىلع ةّمألا :لوقي 6 عر يقاتل ثعس

 .نيد ىلع :لاق «ةيآلا « ٍةَمَأ َلَع اَكَآَباَءآَ َدَجَو انِإ ) :ىلاعت هلوق ١-7"

 .نامز دعب :لاق «ةيآلا [4ه : :فسوي] 6 ِةَمَأ َدْعَي َرككأَو ) :ىلاعت هلوق -؟

 «ةيآلا 1٠١[ :لحنلا] © ِهَّلِ اَئناَق ٌهمُأ تراك َميِهَرَبِإ ّنِإ ) :ىلاعت هلوقو -"“ م 1 0 ًِ

 .املعم :لاق

 )١( َنوُدَتْهُت مِهِرْتاَ ْنلَع اَنِإَو ِةَمَأ نع اَنمآَباَم آَْدَحَو اَنِإ اَولاَق لي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا «

 .[7؟؟ :فرخرزلا]

 و197 /ص ء١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو «45و١4/ص ء١/ج ءنآرقلا ماكحأ )١(

 .فسوي ةروس نم 464 /ةيآلا ريسفتو ءلحنلا ةروس نم ١7١ /ةيآلا ريسفت رظناو

 .حاضيإلل ينم "و؟و١/ماقرألا ةرفإ
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 "7 ( َتوُدَتَفُم مراد لَ اوم ىلع اَآَاَآَمَدَجَو نإ ) : و هللا لاق

 ("' ةمدقملا :ةلاسرلا

 نم ضعب , باوج نم ًاباوج - كي هيبنل هللا ركذف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اَنَءآَباَ انَدَِج َواَنِإ ) :مهوق مهنع هؤانث لج ىكحف .فنصلا اذه نم هريغ َدَبَع

 .ةيآلا (« َتوُدَكَفُم مِهرثاَ َنلَع انو ٍةَمَأ ََّع

 تايآ ف يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ
 م 98
 : (ةقرفتم

 درو امب قلعتم اهلف (ةقب باسلا ةيآلا) اهسفن ةروسلا نم 7١ /ةيآلا ريسفت رظنا

 .أنه

 9 « َكيَلإ وأ ىِذْلاِب كِسْمَتْسَاَف ) : كو هللا لاق

 :' (ناسحتسالا لاطبإ) باتك :مألا

 َكِسْمَتَسأَف ) :لاقف «هباتك عابتأ نم ضرف ا هين ملعأ 4 :هللا عر ياش لف لاق

 انإ آَهوُفْرتُم َلاَق اَِإ ريذت نّم َةيََف ىف َكِلَبَق نم اَلَسْرأ آَم َكِلاَدَكَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[58 :فرخزلا] (« تروُدَعَفُت مِهرثاَء لع انو ِةمأ لع اَندآَباَء َكَدَجَو

 2 23١ /ص لا/ /ةرقفلا ةلاسرلا (9)
 .1948و؟ 917 /ص 3١ /ج ؛يقهييلل /يعفاشلا بقانمو ؛.45و١4 /ص ء١ /ج «نآرقلا ماكحأ ()

 :فرخزلا] © ٍميِقَتْسُم طّرِص َْلَع َكَن كيل جوأ قلاب كلينك ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (4)

47]. 

 .01 /ص «9 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2754 /ص ءال /جءمألا (0)
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 :" ليخلا ليضفتو لجارلاو سرافلا مهس :(ًاضيأ) مألا
 :َكَبك هللا لاق ءهيلع - هللا - ضرتفا كلذكو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 هيلع ضرفف «ةيآلا « ٍميِقَتْسُم طّرِص ْلَع َكنإ َكَيَلِإ وأ ذأ َكلِسْمَمْسأَف )
 مس طارص ىلع نأ ل ده هيلإ ىحوأ امب كاسمتسالا

 0 هفرخزلاا ( َنوُلكْسُم َفَوسَو َكِمَوَقِلَو كل نأ د هْنإَو ) : كو هللا لاق

 (”ةمدقملا :ةلاسرلا

 َفوَسَو َكِيوَقِلَو َكّل هكِذَل ءُهْنِإَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © َنوُلَعْسَت

 دهاجم نع .حّيِجت يبأ نبا نع «ةنييع نبا انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؟لجرلا نمم :لاقُي :لاق «ةيآلا « َكِيَوَقِلَو كل كِل مُهْنِإَو ) :هلوق يف للا همحر

 .شيرف نم :لاقيف ؟برعلا يأ نم :لاقيف .برعلا نم :لاقيف
 هنع ىنغتسم «ةيآلا يف نّيب اذه نم دهاجم لاق امو :هّللا همحر ىعفاشلا لاق

 :( © (سماخلا نايبلا) باب :(اضيأ) ةلاسرلا

 هُهْنِإَو ) :لاق نأ هماعنإ نم هيبن هللا فرع امم ناكو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هباتكب هعم ركذلاب هموق صخف ءةيآلا « َكَِوَقِلَو كل ركن

 .157”/ص «8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 21:٠ /ص ءال /ج ءمألا )000

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (؟)

 ةرغن /ص 2١ /ج ؛يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظنا ء11و١” /ص ةرغ كرف /تارقفلا ةلاسرلا 2

 .58/ص ١56. /ةرقفلا ةلاسرلا (5)

١:4 



 :"” 6 َكِيَوَقِلَو كَل مِنَ دُهْنِإَو ) :كَِف هللا لوق 4 ءاج ام) باب :يعفاشلا بقانم

 نب رمع نب دمحم) ركب وبأ انثدح (هيقفلا دمحم نب دمحم) رهاط وبأ انربخأ

 ناسح انثدح .يلع نب قرزألا انثدح ءراسمّسلا نودمح انثدح .دهازلا (صفح

 نع قناع يف نب يسوم نع ايدول نايفس انثدح ؛ينامركلا مم ميهاربإ نبا

 .كموقلو كل فرش :لاق «ةيآلا « َكِيَوَقِلَو

 "7 ( َنوُمَلَعَي َمَهَو َقَحْلاِب دب نَم الإ ) : 5 هللا لاق

 "' دهاشلا عم نيميلا # فالخلا :مألا

 هملع ىلع ةداهشلا :- رواحملل :يأ - هل تلقف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .نيميلا وأ ءاهاري وأ هيلع دوهشملا نم اهعمسي ىتح اهب دهشي ال نأ ىلوأ

 ال نأ امهالوآل ةداهشلا نإو ءاذكه الإ يغبني ال لك :- رواحملا :يأ - لاق

 .عمس وأ ؛ىأر ام ىلع الإ اهنم دهشي

 6 اَمِلَع ام الإ آئَدِهَس اَمَو ) :اولاق مهنأ ''”موق نع ىكح ك5 هللا نأل :تلق

 «ةيآلا 4١ :فسوي]

 .معن لاق «ةيآلا [85 :فرخزلا] 6 َنوُملَعَي َمِهَو قَحْلآِب َدِهَتَن نم الإ ) :لاقو

 )١( «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم ج/١ء ص/١.

 قَحْلَأِب َدِبَع نم الإ ةَعَفشلآ ِهْنوُد نم توُعْدَي تريِذَلأ ُكِلْمَي اَلَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 .[41 :فرخزلا] 6 َنوُمَلعَي َمُهَو

 .18/ص ؛4/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «8/ص ءال /ج مألا (9)

 .فسوي ةوخأ مهو (14)



 :( (ةداهشلا ؤ ظفحتلا) باب :(اضيأ) :مألا

 « َنوُمَلَعَي َمهَو ْقَحْلاِب دبع نم اَّلِإ ) :كَك هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :ةيآلا

 نم ملعلاو ّمِلَع امب الإ دهشي نأ ًادهاش عسي الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :هوجو ةثالث

 .ةنياعملاب دهشيف دهاشلا هنياع ام اهنم '' :لوألا هجولا

  .هيلع دوهشملا نم ًاعمس تبثأ ام دهشيف هعمس ام اهنمو :يناثلا هجولا

 «نايعلا هرثكأ يف نكمي ال ام رابخألا هب ترهاظت ام اهنمو :ثلاثلا هجولا

 .هجولا اذه ىلع دهشيف .بولقلا يف هتفرعم تبثتو

 /ص ١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 3٠١14 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 4٠ /ص ال /ج «مألا )ع0(

 7١. 4و7 "١ /ص «8 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,/ 5

 .حاضيإلا ةدايزل ينم :بيترتلل ثلاثلاو يناثلاو لوألا هجولا (؟)
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 َآَوَهَأ عت او اهئ رمألا نعيم ل َكَعَج د 5 ) . كي هللا لاق

 [ 18 :ةيثاجلا 1 ' ١ ( َنوُمَّلَعُي ال َنيِذْل

 :(' (...هيلإ ىحوأ ام عابتا هلوسر ىلع هضرف نم هقلخت هللا نابأ ام) باب :ةلاسرلا

 رمألا َنْم ٍوَيِرَس ْىلَع َكَنلَعَج مث ) :ىلاعت هللا لاقو هللا هحر يعفاشلا لاق

 ىلع ضرف دق نأ هّللا "”نابأف «ةيآلا « َنوُمَلْعَي ال َنيِذَّلأ َءآَوَهَأ ٌعبَتت دَت الو اًهْعِبْتاَف

 ىلإ ابرقت هب هل دهشن نحنو .هسفنل هب دهشو هنع غالبلاب هل دهشو هرم عابتا هيبن
 .هتاملك قيدصتب هيلإ السوتو ءهب ناميإلاب هللا

 1 ( نوني الإ نإ ملِعْنِمَكِلَذب مّطاَمَو ٌرهدلا الإ اتكلياَمَو ) : كي هللا لاق ورع هاد مساج 2 ر ضع 390 1

 لوسر رابخا يناعمب يعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم
 0 هللا

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )1١(

 .835/ص «784 /ةرقفلا ةلاسرلا (؟)
 .47//ص 278+ /ةرقفلا ةلاسرلا (*)

 اَمَو ٌرْهَذلا الإ اكل اَمَو ايتو ُتوُمَت ايدل انُناَيَح الإ َىِه اَم اوُلاَقَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؛)

 .[1: :ةيئاجلا] ( َنوُمعَي اَلِإ مه ْنِإ ملع ْنِم َكِلاَذِب مه
 .1"37/وا”/ص 1 /ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم ()
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 مه اَمَو ٌرهَدلا اَلِإ اكلي امو ) :لجو زع لوقي :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © َنونُلْكَي لإ ْمْنِإ ِمَلِع نِم َكِلَدب

 .ثيدحلا « رهدلا وه هّللا نإف رهدلا اوبست ال» : هللا لوسر لاقو

 اهنأش نم ناك برعلا نأ - ملعأ هللاو - هليوأت امنإ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 فلت وأ مده وأ .,توم نم :مهب لزنت ىتلا بئاصملا دنع هّبستو ؛رهدلا مذت نأ

 - نايتفلاو «ناديدجلا :امهو - راهنلاو ليللا بستو .كلذ ريغ وأ لام

 ليللا نولعجيف ؛ مهيلع ىتأو ,رهدلا مهدابأو ءرهدلا عراوق مهتباصأ :نولوقيو

 .ثيدحلا « ...رهدلا اوبست ال» : هلي هللا لوسر لاقف ءكلذ نالعفي نيذللا راهنلاو

 امئإف .ءايشألا هذه لعاف متببس نإ مكنإف ؛ ءايشألا هذه مكب لعفي يذلا هنأ ىلع

 .ءايشألا هذه لعاف ىلاعت هللا نإف كك هللا نوُبست
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 "” ( مب اَلَو يلَعفُي ام ىرْذأآَمَو لسلام اًعَديٌت حك اَم لق ) : كو هللا لاق

 ناسحتسالا لاطبإ) :باتك :مألا ) 00

 مهرمأو «ملعلا نم مهاتآ امب مهيلع هللا ْنَم مث :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 تنك اَم لق ) :ك# هيبنل لاقو ,مهملع امب الإ هريغ اولوتي ال نأو «هيلع راصتقالاب

 .ةيآلا © ركب اَلَو ىب ُلَعْفُي ام ىرْذُأ آَمَو ٍلُسْولَآ َنِّم اَعَدب

 تايآ  يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 :"' (ةقرفتم

 «عيبرلا انربخأ «سابعلا وبأ انربخأ ,ديعس وبأ انربخأ

 َنِم اًعَدِب تنك اَم لق ) :هيبنل ىلاعت هللا لاق :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 .ةيآلا © ركب اَلَو يب ُلَعْفُي ام ىرْدُأ آَمَو ٍلُسْرلأ

 بأ نإ دك الو يبُلَعَفُي ام ىرْذأ امو ٍلُسِلأ ني اًعَدِب مك ام َلَق ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[4 :فاقحألا] © نيم ٌريذَت الإ أنَأ آَمَو َلِإ يَحوُياَم الإ

 .051و08/ص «4/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,194 /ص ءال /ج ألا (؟)

 /نيتيآلا ريسفتو :47 5 /ص ١ /ج «يعفاشلا بقانم رظناو "ا/ /ص ١ /ج .نآرقلا ماكحأ (*)

 .انه درو امل ةلمكم يهف حتفلا ةروس نم ؟و١
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 15إ يَح ٍباَقَرلَابرَصَف أوُرفك نيام اًذإَف ) : كي هللا لاق
 سا” سيو 2 لا 2531

 2” ( َقاثَوْلَا اوُدِسَف ٌهوُمتنْح

 :"'' داهجلا ضرف لصأ :مألا

 معنأ .هترجه نم ةلم 2 هللا لوسرل تضم امو : هللا ههحر يعفاشلا لاق

 نكت مل ددعلاب ةوق هللا نوع عم اهب مهل تثدح «هعابتاب ةعامج ىلع اهيف ىلاعت هّللا

 كرابت لاقف ءًاضرف ال ةحابإ ناك ذإ دعب داهجلا مهيلع ىلاعت هللا ضرفف ءاهلبق
 اوُدْسَف ٌموُمْسَحَْأ 1ذِإ ِْكَح ٍباَقَرلأ َبْرَصَف اوُرَفك َنيِذْلا ُمُئيِقَل اَذِإَف ) :ىلاعتو

 .داهجلا ةيضرف يف ىرخأ تايآ ركذو « َقاَنوْلَ

 :"!تاقدصلاو ةمينغلاو ءيفلا مسق # - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 - برحلا راد لهأ نم مْيَع امم - لصح ام لك :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ىأر نم ىلع نمي نأ نيب :رايخلاب مهيف مامإلاف «نيغلابلا لاجرلا الإ «هلك ٌمِسق

 اوُدسَف ٌموُمْينْْخَأ آَذإ يَح ٍباَقَرلَأ بْرَصَف اوُرَفك َنيِذّْلا ُمُتيِفَل اَذِإَف ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 نكدلَو مهتم َرَصَتسدَل هلأ ُآََي َوَلَو َكِلَذ 'اَهَراَروُأ بر ٌعَصَت ٌىَح آَدِف اّمَِو ُدَعَب اكَم اًمِإَف َقاَول
 4 :دمع] « ملَمَعأ لِضْي نق هللا لميس ىف اُُق لاو ٍضَْبب مُكَضَْي اتي

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو «19/ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .١5١/ص .4/ج «مألا (؟)
 .7"ا/وا”” 7" /ص 6 /ج .بلطملا

 .109و168/ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ (9)
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 ام ليبس .ىداف ام ذخأ امو ىبس ام ليبسو- يبسي وأ .يدافي وأ ءلتقي وأ .مهنم

 .ةمينغلا نم هاوس

 َبرَصَف أوُرفك َنيِذْلا ُمُتيقَل اًذِإَ : ليك هّللا لوقب - ميدقلا يف - ع

 ٌعَضَت ْمَح ُءآَدِف اّمِإَو ُدْعَب كَم اّمِإَف َقاَنَوْلا اوُدُسَف ٌموُمْسحنَأ آّذِإ

 .برحلا عاطقنا لبق- ةغللا نايب يف - كلذو .ةيآلا ) اَهَراَرَوَأ ات

 02 .ردب ىراسأ يف 2 هللا لوسر لعف كلذكو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 لاثأ نب ةمامث ىلع ضرعو .ةمئاق شيرق نيبو هنيب برحلاو .مهادفو ؛مهيلع
 نمي نأ - لي هللا لوسرل برح - ةماميلا لهأ - هموقو ذئموي وهو ''' ىفنحلا

 .- هيف مالكلا طسبو - مهيلع

 :''' (ناميإلا ف - يعفاشلا - هنع رثؤي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 ىلإ امهب شطبي ال نأ :نيديلا ىلع - هللا - ضرفو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؛محرلا ةلصو .ةقدصلا نم هللا رمأ ام ىلإ امهب شطبي نأو «ىلاعت هللا مرح ام

 تريلا امتي ) :كلذ يف لاقف :تاولصلل روهطلاو «هللا ليبس يف داهجلاو

 [* :ةدئاملا] 6 ٍقِفاَرَمْلآ ىلإ َمُكَيِدْيَأَو َمُكَهوُجُو اوُلِسْغَآَف ةؤلّصلا ىلإ ْرْثَمُق اَذِإ وكم

 آذِإ ْنَمَح ِباقّرلآ برَصَف اوُرْفك َنيِذْل ٌمثيِقَل اًذِإف / :لاقو .ةبآلا رخآ ىلإ

 .برحلاو .برضلا نأل ؛ةيآلا « ِءآَدِف اّمِإَو ُدْعَب تم اًمَِق َقاَنَوْلأ اوُدْسَف ٌموُمُسْحْنَأ

 .اهجالع نم ةقدصلاو ءمحرلا ةلصو

 اهقرش ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا طسو - دجن يف ةماميلا نونكسي اوناك نيذلا ةفينح ينب ىلإ ةبسن )١(
 55 برقأ

 .١59/ص ١2/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم قهز
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 :1َوَم ال َنيرِفكْلا ّنأَو أوعماَ َنيِذْلا لْوَم هلا ناب َكِلَذ ) : كه هللا لاق

 (١١:دمحما ''” (حُ

 لوسر رابخأ يتاعمب يعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم
 0 ع هللا

 :لاق بوقعي نب دمحم نب دمحم انربخأ :لاق يملّسلا نمحرلا دبع وبأ انربخأ

 :لوقي ناميلس نب عيبرلا تعمس :لاق يلكشلا فسوي نب سابعلا انثدح

 مالسإلا ءالو كلذب ىنعي .ثيدحلا أ هالوم يلعف هالوم تنك نم » :هنع هّللا

 لَوَم ال َنيِرِفَكْلأ َّنأَو اوُعَماَ َنيِّلأ لوم هلآ نب َكِلَذ ) :ىلاعت هللا لوق كلذو م 7
 .ةيآلا ( م

 .ملسم لك يلو :لوقي .ثيدحلا « نمؤم

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 ."7/ /ص .١/ج يقهيبلل / يعفاشلا بقانم (؟)

 الالءو "54و 741/5) (”90و 1679و 119١و 48١١و 84 )١/ دمحأ مامإلا هاور ثيدحلا (9)

 /راثآلا لكشم رظناو .(9١١و ”"ال١و “8565و “١5و “”ه4و اله١و "1 /0) (3”ا/7؟و

 هاور :ينولجعلا هنع لاقو ءرثآلا اذه تاياور يف ليق امو (1707/1-709) يواحطلل

 ليزمو ءافخلا فشك رظنا ءروهشم وأ رتاوتم ثيدحلاف :لاق مث ..ءايضلاو دمحأو يناربطلا

 ."ا/4 /ص 37 /ج «سابلإلا

 ها/ ”١



 َنيِريَّصلاَو ركدِي َنيِدِهَجُمْلأ َمَلَعَت َقَح ُْكْدَوْلبَكَلَو ) : كو هللا لاق

 1 .دمحم 1” ( ”َرابَخَأ أَولََتَو

 :'' (؟نايبلا فيك) باب :ةلاسرلا

 يف داهتجالا هقلخ ىلع هللا ضرف ام "7 :هنمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 «مهيلع ضرف امم هريغ يف مهتعاط ىلتبا امك .داهتجالا يف مهتعاط ىلتباو .هبلط

 َنبرِدَّصلآَو ركن َنيِدِهَجُمْلا َمَلعت ٌقَح ْمُكْدولبتلَو ) :ىلاعتو كرابت لوقي هنإف
 .ةيآلا (زكرابحأ تو

 (9 ( َلَوُسَدلَآ أوُعيِطَأَو هللا أوُعيِطَأ ) : كي هللا لاق

 :"”رهاظلاب مكحلاو داهتجإلاو رارقإلا :مألا
 باتك نوكي ال نأ دعب داهتجالا نأ لم ينلا ربخأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 امو «ةيآلا ©« َلوُسَرلَآ أوُعيِطَأَو َهَللا اوُعيِطَأ ) :َكْبك هللا لوقلو ؛ هلوسر ةئس الو هللا

 ؛« دهتجا اذإ» - هَْف - هلوق يف دوجوم كلذ مث «ملعلا لهأ نم ًافلاخت هيف ملعأ م

 اذه ناك اذإف .هسفن لبق نم هثدحي ءىش وه امنإو «ةمئاق نيعب سيل داهتجالا نأل

 لاق نمو .هسفن يأر نم - هب - ىلوأ عامجإلاو .ةنسلاو هللا باتكف اذكه

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 ."١17/ص ١ /ج «يعفاشلا بقانم رظناو 277و7؟ /ص .١5و 549 /ناترقفلا ةلاسرلا (؟)

 .؟١/ص ه / ةرقفلا .هب مهدبعت امم «هباتك يف هقلخل هللا نابأ يتلا هوجولا نم :يأ ()

 « :ةدتعأ اَوُلِطَبُت الو َلوُسَرلآ أوُعِمِطأَو هلأ اوُعيِطَأ أَوْنَماَء َنيِذّلأ ايأتَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (:)

 #37 :دمحم]

 .445 /ص ءال /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 5٠١ /ص .5/ج ءمألا (5)
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 ةكم دهش نم يتلا ةّلْبِقلا لثم وه مث «هيأرب ةنسلاو باتكلا فلاخ ىلوأ داهتجالا

 اهنع باغ نمو «اهتنياعم ريغ هل زجي مل «ةنياعملاب تيبلا ةيؤر هنكمي عضوم يف

 ىلع دهتجي نأ مكاحلل سيل هنأ يف ةجحلا امف :ليق نإف .هداهتجاب اهيلإ هجوت
 لاقو .'' « مكاحلا دهتجا اذإ » :# هللا لوسر لاق دقو «ةنس الو باتك ريغ

 وه يبأب - © هلل لوسر كلذب يضرو «ثيدحلا 2"' يبأر دهتجأ :هظ ذاعم

 هللا لوقل :ليق ؟ةنسلاو باتكلا ىلع دهتجا اذإ 2 هللا لوسر لقي ملو «- يمأو

 مل مث ءامهل اعبت سانلا لعجف «ةيآلا « َلوُسَرَلَآ أوُعيِطأَو هلأ أوُعيِطَأ ) :َدك

 ."'- ىرخأ ةلدأ ركذ مث - مهلمهي

 قيقحتب يعلا ءافش رظناو «(مكاحلا مكح اذإ) :هلوقب دنسملا يف درو دقو حيحص ثيدحلا )١(

 .277و517 /مقرب لالالا/ / ص 2 /ج .يعفاشلا دنسم

 ثيدحلاو ؛نميلا ىلإ ًايضاق هلاسرإ ينلا دارأ امدنع لبج نب ذاعم ثيدح ىلإ ةراشإ (؟)

 . حيححص

 .ءاسنلا ةروس نم 6١ /ةيآلاو «ماعنألا ةروس نم ”٠١ /ةيآلا ىلإ ةراشإ ةرفإ
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 | ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 [١:متفلا1 ''' ( اًميِّم اَحَمَق َكَل اَنَحَتَف انِإ ) : كو هللا لاق

 (9 ( َرَْأَت اَمَو كلبْنَذ نِم َمّدَقَت اَم ُهّلآَكَل َرِفْغَيِل ) : هللا لاق

 "7 نيملسملل رظنلا ىلع ةنداهملا :مألا

 :لاق عيبرلا انريخأ

 مث «شيرقو لي هللا لوسر نيب برحلا تماق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ًافوخ 8 هللا لوسر ءاقل سانلا ىقوت ىتح .دجن لهأ ىلع هايارس تراغأ

 شيرق هنم تعنمف «دجنب هودع نم هل دعي نم دادعإو «هايارس نم هنود برحلل
 ةرمع # هللا لوسر رمتعا مث ءقرشملا دجن لهأ هنم دجن لهأ عنمو ؛ةماهت لهأ

 ؛هعنم ىلع تّدجو .هل تعمجف شيرق هب تعمسف «ةئامعبرأو فلأ يف ةيبيدحلا

 هللا لوسر مهنداهف ؛حلصلا اوعادتف لي هللا لوسر هيف جرخ نمب رثكأ عومج مهلو
 يوق اذإ ضرف اوملسي ىتح مهلاتق نأل ؛دبألا ىلع مهنداهي ملو .ةدم ىلإ

 :مهرمأ يف هرفس يف هيلع لزنو «نينس رشع مهنيبو هنيب ةندملا تناكو .مهيلع

 .ةيآلا © اًميُِم اَحَنَف َكَل اًنَحَتَف انِإ )

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 َكَيلَع ءُهَتَمَعِ ٌمِْيَو َرْخَأَت اَمَو كليْنَذ نِم مّدَقَت اَم ُهّلأ َكَلَرِفغَيِل ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 .[؟ :حتفلا] ( اًميِقَتْسُ اطرِص َكَيِدَجَو
 .غ61”و 0١ /ص 6 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 21886 /ص ء4 /ج ألا قفرفز

 نحل



 لق برحلا تناك «هنم مظعأ حتف مالسإلا يق ناك امف :باهش نبا لاق

 ملسأ دقلف ؛ُهَلبَق الإ لقعي دحأ مالسإلا يف ملكتي مل اونمأ املف ءسانلا تجرحأ

 .كلذ لبق ملسأ نمم رثكأ ةندهلا كلت نم نينس يف

 لزتعي ملو «هيلع هب دتعي ًاراكنإ هريغ هيلع ركني لو ءشيرق ضعب ضقن مث
 .ةّرغ مهنم بيصيل ''' ههجول ًايفخم حتفلا ماع كي هللا لوسر مهازغف «هراد

 :"”اكرشم وأ ًاملسم هدلب ءاج نم مامإلا دري نأ ىلع ةتدهلا عامج :(ًاضيأ) مألا

 هللا لوسر نأ :يزاغملاب ملعلا لهأ نم ددع ركذ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ًاشيرق ءاج نم نأو ءًاضعب مهضعب نمأي نأ ىلع ةيبيدحلا ماع ًاشيرق نداه لي
 هدر مهنم ةنيدملاب هل ينلا ىلإ ءاج نمو .هيلع هودري مل ًادترم نيملسملا نم

 دالب يف ةنيدملا ريغ ىلإ أملسم مهنم جرخ نم مهيلع دري نأ مهطعي ملو «مهيلع

 انِإ ) :مهتنداهم يف هيلع لزنأ هنأ اوركذو «طرشلا اذه نم ًائيش ةكم لهأ ريغ

 متف ءانيبم ءاضق كل انيضق :نيرسفملا ضعب لاقف «ةيآلا « اَئيِبُم اَكَتَف َكَّل انَحَتَ

 .اذه ىلع ةكم لهأ نيبو لِي ينلا نيب حلصلا

 تايآ ل يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) :لصف :نآرقلا ماكحأ

 :"' (ةقرفتم

 .ةكم حتفل ةئيدملا نم شيجلاب جرخ امدنع هدصق ةهجول ًايفخم :يأ )١(

 .د /قيقحت مألا رظناو .57و57 /ص ١ /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو 2191 /ص ؛4 /ج «مألا (0)

 .158و 151 /ص 6 /ج «بلطملا دبع

 .47 4 /ص ١. /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو 78و "ا/ /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ ()
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 َنِم اًعَدِب تنك ام لق ) :8 هيبنل هللا لاق :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 ىلع ك5 هللا لزنأ مث «ةيآلا [4 :فاقحألا] « رب اَلَو ب ُلَعْفُي ام ىرَدُأ آمَو ٍلُسْل
 مدقت ام :- ملعأ هللاو - ىنعي ,رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ نأ :ك# هيبن

 نم هب لعفي ام هللا ملعي «بنذي الف همصعي نأ :رخأت امو يحولا لبق هبنذ نم

 .قئالخلا ديسو ةمايقلا موي عفشم لوأو عفاش لوأ هنأو هاضر

 تعمس :لوقي ينامركلا نأ دبع نب ميهاربإ نب دمحم هللا دبع ابأ تعمسو

 نب دمحأ تعمس :لوقي .''' (ءاراخبب) يولعلا ليعامسإ يبأ نب دمحم نسحلا ابأ

 نع يعفاشلا لئس :لوقي ينزملا تعمس :لوقي (ةكمب) يرصملا ناسح نب دمحم

 اَمَو كَلبْنَذ نِم ٌمّدَقَت اَم ُهّلأ َكَل َرِفغَيِل © اًئيُِم اَحَمَف َكَل انَحَتَف ) :َكْك هللا لوق

 :رخأت امو .كل هتبهو مدآ كيبأ بنذ نم :مدقت ام «هانعم :لاق «ناتيآلا 6 َرْخَأَت

 .كتعافشب ةنجلا مهلخدأ ,ءكتمأ بونذ نم

 ْق - يعفاشلا هعضو يذلاو .فرظتسم لوق اذهو :هّللا همح خيشلا لاق

 .- ملعأ هللاو - ةياورلا رهاظب هبشأو «نيتياورلا حصأ "7 - هفينصت

 .صنلا قايسل قفاوملاو حجرملا وه اذهو «ةرقفلا لوأ يف درو ام :يأ )0(
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 م ي

 وف هلآ ُدَي هللا يروغي داَبُي اَمْنِإ كَتوُعي بابي يريذلا نإ ) : كو هللا لاق
 م ممم اين د جوأآ هو

 هيلع دهنع ب ىفوأ نمو وسفك لع ُتْكََي اَمنِإَف تكي نَمَق' هيدي

 7-3 ,حتفلا 1" ( اًميِظَع اًرَجَأ ِهيِتْؤُيَسَف هلل

 (" (هللا لوسر ةعاط نم هللارمأ ام) باب :ةلاسرلا

 اَمْنِإ َكَتوُعِياَبُي تريلا َّنإ ) :هؤانث لج هللا لاق :هللا همحر ىعفاشلا لاق

 وأ ْنَمَو ِيِسْفَت ْلَع ُتْكَدَي اَمْنِإَف تكن نَمَف مِيِدْيَأ َقوَف لأ ُدَي هلآ تروُكياَبُي

 هلوسر مهتعيب نأ مهملعأف ةيآلا « اًميِظَع اًرَجُأ ِهيِتْويَسَف هلآ ُهَيَلَع َدَهنَع اَمب

 .هتعاط مهتعاط نأ مهملعأ كلذكو «هتعيب

 تحن كلئوُعياَبُي ْذِإ يِيْؤُمْل ٍنَع هلل صضَر َدَقْل ١) كَبَو هللا لاق

 04 لآ

 :*' (ودعلاب راصحإلا) باب :مألا

 «لحلا يف وه ام هنم ضرألا نم عضوم :ةيبيدحلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 88 هللا لوسر دجسم هيفو «لحلا يف اندنع ىده لا رحن امنإف ,مرحلا يف وه ام هنمو

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 ١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو 2487 /ص ء؟ال١ /ةرقفلاو .114 /ةرقفلا ةلاسرلا (؟)

 ."ا١ /ص

 َملَعَف ةَرَجْشلأ تحت كلئوُكياَبُي ْذِإ تييؤُمْلآ ِنَع هلأ ضَر َدَقْل ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 .[16 :حعفلا] ( اًبيرَق اكَتَف مُهَّنَأَو مِهلَع ةئيكشلا لزق َميوُُق ىف ام
 .799/ص .ا" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .159 ص .؟ /ج مألا (:)
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 م 07

 تييِيْؤُمْلا ِنَع ُهَلَأ َِضَر ْدَقْل ( :َكبِك هللا لزنأف .ةرجشلا تحت هيف عيوب يذلا

 ودعب رصحأ نم لوقنف :لوقن هلك اذهبف «ةيآلا « ةَرَجْشلآ َتحَح كلتوُعياَبُي ْذِإ

 .ةاش حبذي ام لقأو ءأيده حبذ وأ رحنو ءمرح وأ ناك لح يف ءسبحُي ثيح لح

 00 (تدَكِمْؤم ءآاسن رس سنو َنوُنِمْؤُم لاَجر اَلَوَلَو ): بع هللا لاق

 ("' مهلافطأ مهيفو ودعلا نولتاقي نيملسملا لاح :مألا

 ودعلا ماقف ,.مهودع نوملسملا رصح اذإ :ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ لاق

 لبنلاب مهنودري :لاق .مهب نوسرتتي نيملسملا لافطأ مهعم مهروس ىلع
 .نيملسملا لافطأ كلذب نودمعتي الو .برحلا لهأ كلذب نودمعي .قينجنملاو

 مهنم دحأ زرب نإف ,مهيمر نع نوملسملا فكي :هللا همحر يعازوألا لاق

 نم غرف ىتح « ٌُتَئِمْؤُم ٌءآَسنَو َنوُنِمْؤُم لاَجر اَلَوَلَو ) :لوقي كك هللا نإف .هومر
 .نيكرشملا نم نومري ال نم نوملسملا يمري فيكف «ةيآلا

 .- اهعضوم - ريغ يف ةيآلا هذه يعازوألا لوأت :هّللا همحر فسوي وبأ لاق

 كلذ مرحل نيملسملا لافطأ مهعم ناك اذإ مهلاتقو نيكرشملا يمر مرحي ناك ولو

 لتق نع 4 هللا لوسر ىهن دقف .مهؤاسنو مههافطأ مهعم ناك اذإ مهنم ًاضيأ

 لهأو .فئاطلا لهأ © هللا لوسر رصاح دقو «نايبصلاو لافطألاو ءاسنلا

 اوردق ام دشأ - انغلب اميف- مهيلع نوملسملا بلجأو ءريضنلاو «ةظيرقو «ربيخ

 َىَدَهَآَو ِماَرَحْلا ٍدِجَسَمْل ِنَع َمُكوُدَصَو اوُرقَك تريلا ُمه ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 مُهْنُم مُكَبيِصُتَف مهومطت نأ م ْمُهوُمَلََت مل تكِيْؤُم ٌءاَسنَو َنوُئِمْؤُم لاَجِر اَلَوَلَ ملت لبي نأ اوك

 6 اًميلأ اَباَذَع ْرُهْنِم اوُرقَك تريزا ابدع اوُلكَرَت وَل ْءآَسَي نم فَمحَر ىف ُهَلَأ َلِخَدُيَل مَع رتب رم

 .[16 :حتفلا]

 .7؟7و77؟١؟ /ص «8/ج «بلطملا دبع د /قيقحن مألا رظناو ل١65": /ص ءال /ج ألا ةههز
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 نيملسملا ىلع بجي ناك ولف .قينجنملا فئاطلا لهأ ىلع بصن هنأ انغلبو «هيلع

 مهلتق نع #8 هللا لوسر ىهنل لافطألا مهناديم يف ناك اذإ نيكرشملا نع ْفكلا

 ...اولتاقي ملو

 لافطألا مهيفو نيكرشملا لتق نم هب جتحا ام امأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 قلطصملا ينب ىلع راغأ هي هللا لوسر نإف «هلتق نع يهن نمو «نابهرلاو ءاسنلاو

 «مهيارذو مهئاسن نم باصيف نوتُّيبي رادلا لهأ نع لئسو ءمهِمَعن يف نيّراغ

 نيكرشملا لاتقو ءكرش راد اهنأل ؛ ةحابم رادلا نأ :هف ينعي ؛مهنم مه :لاقف

 .حابم

 7 داصحإلا :(اضيأ) مألا

 ْنِإَف ) :لاقف ىلاعتو كرابت هللا هركذ يذلا راصحإلا :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةيبيدحلا موي تلزن «ةيآلا [145 :ةرقبلا] « ىَدَهَآ َنِم َرَسْيَعْسَأ اَمَق مُتْرِصَحُأ

 يف رحن ليق دقو «لحلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع رحنو .ودعب هَل ينلا رصحأو
 :لوقي كبك هللا نأل ؛مرحلا يف اهضعبو «لحلا يف رحن هنأ ىلإ انبهذ امئإو «مرحلا

 .ةيآلا © هلع َّلَبَي نأ اًفوُكَعَم َىَدَهشَآَو ِماَرَحْلَأ ٍدِجْسَمْل ٍنَع َمُكوُدَصَو )

 ءأديعب وأ ناك ًابيرق ءلجرلا رصحأ امثيحف «ملعلا لهأ دنع هلحم هلك '” مارحلاو

 الإ هيلع ءاضق الو ,لحو ةاش حبذ ؛مرحأ دقو - رفاك وأ ملسم - لئاح ودعب

 وأ نجس يف هسبح نإ ناطلسلا اذكهو ءاهجحيف مالسإلا ةَّجُح هجَح نوكي نأ

 ؛اهجوز نذإ ريغب مرحت ةأرملا كلذكو «هديس نذإ ريغب مرحي دبعلا اذكهو «هريغ

 دبع .د /قيقحت مأآلا رظناو 2117١ /ص ء١/ج .نآرقلا ماكحأ رظناو 3١18 /ص «؟ /ج ءمألا )١(

 .659و 558/ص 3" /ج .بلطملا

 :طبضألاو ,ةطوطخملا خسنلاو صنلا قايسل فلاخم اذهو «مارحلا :ظفلب مألا يف تدرو اذكه (؟)

 .- ملعأ هللاو - هلحم هلك مرحلاو
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 ىلوملا ىلع يلولل الو .دلولا ىلع دلاولل اذه سيلو ءامهاسبجي نأ امه نأل

 .هيلع

 ..."” ىلإ بحا ناك ىلَخُي نأ ءاجر رصحأ يذلا ىنأت ولو

 ©" (ودعلاب راصحإلا) باب :(اضيأ) مألا

 .مرحلا غلبي مل 8 ينلا يده نأ ىلع لدي نآرقلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ٍنَع ْمُكوُدَصَو اوُرْفَك تريلا مه ) :ي هللا لاق :تلق ؟كلذ نيأو :لاق نإف

 هللا نإف :لئاق لاق نإف .ةيآلا © هلع َُنَبَي نأ اًهوُكَعَم َىَدَهَآَو ِماَرَحْلا ٍدِجَْسَمْلَآ

 هلحمب ملعأ هللا - :تلق [145 :ةرقبلا] © هل ُىَدَهَأ َعْلبَي ىَح ) :لوقي َك

 هلحمو .,تفصو امك رصحأ ثيح هرحن - 7 - .رصحأ اذإ نوكي نأ هبشي انهاه

 .عساو يبرع مالك وهو .مرحلا راصحإلا ريغ يف

 امهيلعو .ءاوس ضرملاو ودعلاب رصحملا :لاقف سانلا ضعب انفلاخو

 ؟صاصقلا ةرمعو ةيضقلا ةرمع ىمست اهنأ ىرت الأ :- ًالئاق جتحاو -

 :لوقت يهف .عساو برعلا ناسل نإ :لوقلا اذه لاق نم ضعبل ليقف

 يل بجي امم تعنم ام تغلبف «يب عنص ام تصصتقاو «يب عنص ام تيضتقا

 .يل بجو نإو هغلبأ نأ يلع بجي ال. امو

 ةرمع تيمس امنإ اهنأ اذه نم هيلإ بهذن يذلاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 امك مهيلع لخدف 2 هلوسرل ّصتقا َكْنك هللا نأ «ةيضقلا ةرمعو «صاصتقلا

 .هيلع بجو كلذ نأ ىلع ال «هوعنم

 .؟18/ص ةياهن ؟ /ج ؛مألا عجار راصحإلا لوح ةيهقفلا ماكحألا نم ةدادزتسالل قلل

 4٠١. /ص ا" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا رظناو .21560و159 //ص .؟/جءمألا (؟)
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 ١ (فاكتعالا) باب :رهازلا

 .سابتحالاو دجسملا يف ةماقإلا :فاكتعالا لصأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 فكتعم لاو فكاعلاو .سبتحاف هتسبح :يأ .فكتعاو .فكتف ُهُتْفكَع :لاقي

 .ًاسوبح ًاعونم :يأ «ةيآلا 4 مهل ٌعّلَبَي نأ اقوُكَعَم َىَدَطَأَو ) :َكنك هللا لاق ءدحاو

 هع رم هم 2 م م 200 وم يي

 ٌنلخَدَتَل قحلاب اَيءولآ ُهَلوسَر هللا َقَّدَص َدقل ) : كه هللا لاق

 (” ( َنيِرْصَفُمَو ْةكَسوُوُر َنيِقِلحم حربي هلآ َءآَش نإ ْماَرَحْلَ َدِجَسَمْل
 :"' (ةرمع الو جح ةدارإ ريغل ةكم لوخد) باب :مألا

 مرحلا اوتأ اذإف .نوجحي اوناك نييبنلا نأ ىكحيو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ممألا الو «نييبنلا نم دحأ نع انل كحي ملو ةافح اوشمو هل ًاماظعإ اوشم

 هانملع ةكم كي هللا لوسر لخدي ملو ءًامارح الإ طق تيبلا دحأ ءاج هنأ «ةيلاخلا

 لخدي ال نأ هدابع يف ىلاعت هللا ةنس نإ :انلق اذهبف ءحتفلا برح يف الإ ًامارح الإ

 تيبلا يتأي نأ رذن نمف :اولاق انئاملع نم هانعمس نم نأبو ءامارح الإ مرحلا

 .ةرمع وأ جحب ًامرحم هيتأي
 ىلاعت هللا نأو ءتفصو مب الإ هولاق مهبسحأ 0. : هللا همحر يعفاشلا لاق

 ٌنلْخَدَتَل ْقَحْلَب اَيَءُولآ ُهَلوِسَر ُهَلل تَقَدَص َدَقَل ) :لاقف مرحلا لوخد هجو ركذ
 .ةيآلا « َنيِرْضَقُمَو َمُكَسوُُر َنيقِلحم يبا هللا ءآَش نإ َماَرَحْل َدِجَْسَمْلآ

 حرص امك رصتخملا نم ةدايز هذهو «158/ص .يرهزألل /يعفاشلا ظافلا بيرغ يف رهازلا )١(
 9 .(شماهلا) يف

 نإ َماَرَحْلأ َدِجْسَمْلآ ٌنَلخْدَعَل ٍقَحْلآ ايل ُهوُسَر هلأ قَدَص ْدَقَل ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 كلذ ٍنوُد نِ َلعَجَف اوُملعَت ْمَل ام مِلَعَف َوُفاَحَن ال َنيِرِضَفُمَو َمُكَسوُمُر َنوِقِع تروييا: هلآ هآَش
 .[79 :حتفلا] 4 اًبيِرَق اَحَتَف

 ."ه1و 801 /ص 7" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 151 /ص 1 /ج عمألا (5)
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 ىلعو .نمألا يفو كسنلل هلوخد هجو ىلع لدف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم نيب قرفلا ىلع ةلالد هيف نأو .ءكسنلا نع هيف هوفعو برحلا يف هللا ةصخر

 لَخْدُت ال اهنأل ؛يوتست  نادلبلا عيمج نأ كلذو «نادلبلا نم اهريغو ةكم لخدي

 .مارحإب الإ اهلخدي مل اهل ''' ًاباتنم اهلخد نم نأب درفنت ةكم نإو «مارحإب

 نمو «نيباطحلل صخر نم انباحصأ نم نأ الإ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اذه هيلع لمحي ام نسحأ تيأرو .هسفنل بسكلاو ءاهلهأ عفانمل اهايإ هلخدم

 عباتتم كلذ نأو ءرربت بايتنا ال بسك بايتنا ةكم ءالؤه بايتنا نأ :ىلإ لوقلا

 ريغ كيلامم اوناك مهيباطح لعلو ءاهيف نيميقملا نوهبشي اوناكف لصتم ريثك
 .كسنلاب لغاشتلاب مط نوذأم

3 
 ٌآَمحُر رافكلا ىلَع آًدِشأ هم َنيِذَلاَو هلأ لوُسُر 0,5 كَمَحم ) : كيو هللا لاق

2 

 0 ( اكس كو 00

 را مهترل منخل

 :"' (ةيزجلا) باتك :مألا

 لآ ريخ نم # أدمح انديس كبك هللا ىفطصا مث :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةليضفو .هلتيضف ةفصب كلف دمحم ىلع ناقرفلا هلازنإ لبق هبتك لزنأو «ميهاربإ

 ٌاَمَحُي رافكلا ىَلَع ءآَدِشَأ ددَعَم َنيِذَلاَو هلأ ُلوُسُو ٌدَمَحُم ) :كْبي لاقف «هب هعبتا نم
 4 يا 57

 .ةيآلا © اًدَحس اًعكُر َحُهنَرَت َمُجَعيِب

 .بان :ةدام 151 /ص ءطيسولا مجعملا رظنا «مارحلا تييبل ًارئاز :ًاباتتم )١(

 ْمُهنَرَت : مُنَب ةاحرِردُعلا لع هاد عم نأ" هلأ وسو دمحم ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 ىف َمُهّلَكم َكِلَّذ ٍدوُجَشلَ رْثأ نم موِهوُجُو ىف مُهاَمِِس | انَوْضِرَو ِهَّلأ َنِم ُالْضَف َنوُهَتبَي ادَجُس امك

 َعاٌرزلا ُْبِحْعُي فِقوُس ْلَع ىوتسأَف طَلْفَتْساَف ءُهَرزاََف هُهَقَطَش ّجَرْخَأ ٍعْوَرَك ليإلا ىف لَم وَووَملَ
 .[15 :حتفلا] © اًممِظَع اًرَجَأَو ةَرِفغُم متم ِتَحِطّصلآ اوُنِمَعَو أوما َنيِذلأ هلأ َدَعَو َراَفُكْلا مب ظيغَيل

 5١". /ص ؛.0 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .15094 /ص ء:/ج ءمألا (5)

١ 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 7 ( هلأ يَدَي َنْيَب أوُمَْقَت ال ) : 6 هللا لاق

 :"' (ديهشلا) باب :رهازلا
 ةَمَدَقملا تئش نإو (ةَمْدَقْلا ريرسلا ةرساي عضيو) :هللا همحر يعفاشلا لاق

 2 هَل يدي َنْيَب أوُمِدَقَت ل ) :َدَي هلوق هنمو .ةمدقتملا :هانعم ,ةمّدقملا :لاق نمف

 ةمدقمو .دحاو ىنعمكب :مدقتساو ؛مدقتو مق :لاقي :اومدقتت ال :يأ «ةيآلا

 .اذه نم لادلا رسكب :شيجلا

 .ثملق ىلا دارأ :ةمّدقملا لاق نمو

 م 2 .- م ما

 "77 ( َيِيلَأ ِتْوَص َقْوَف َمُكَتاَوصأ ْأَوُعفَرَت ال ) : كلك هللا لاق

 : هجاوزأو لج هللا لوسر رما ف ءاج ام :مألا

 نم هلوسر هب صخ امل ” ىلاعتو كرابت هللا نإ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هتعاطب هقلخ ىلع ضرفلاب ؛ هقلخ نيبو هنيب ةنيابلا نم هلضف نم نابأو ؛هيحو

 َّنِإ أهلا اوُقكأَو ءِلوُسَرو هلأ يَدَي َنْيَب اوُمْدَقُت ال وتم َنيِّلأ اجيأتَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 ١[. :تارجحلا] ( ْمِلَع عيه هل

 .5١5و؟89١ /ص «يرهزالل /يعفاشلا ظافلا بيرغ يف رهازلا (؟)

 مهل اورَهجت اَّلَو نيل ٍتوَص َقْوَف ْمُكَتَوْصأ اَوعَفَرَت ال وتمام َنيِذْلأ اجيأنَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (*)

 .[7 :تارجحلا] © َنوُرْعْهَت د ال زثأَو ْمُكْلَمعَأ طبت نأ ض خَبِ ْمُكِضْعَب رْهَجك ٍلوَقْلاب
 5١". /ص 2” /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 14٠ /ص « /ج همألا 4

 ميدقت هيف رمألا نأ :ىرأو «(«شماملا) يف مآلا باتك ححصم لوقي امك ًافيرحت وأ أطقس انه لعل (0)

 .- ملعأ هللاو - خلا . .هيحو نم هلوسر هب ىلاعتو كرابت هللا صخ امل :يلي امك ةرابعلا نوكتف ريخأتو
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 « َيِبلَأ ِتَوَص َقَوَف ْمُكَتاَوَصَأ اَوُعفْرَت ال ) :لاقو - اهنمو - هباتك نم ةيآ ريغ يف

 .ةيآلا

 ('' ( أَوعيِبَعف بتي قِساَف رك ءاَج نإ أَوُمماَ َنيِذلا ايي ) : و هللا لاق

 :" (هريغو مكحلا ف تبثتلا) باب :مألا

 قساَف ْمكءاَج نإ أَُعماَ َنيِلا جيتي ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « أْئيَتف بكب

 نأ «هدابع نم دحأ ىلع هرمأ يضمي نم هللا رمأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هيضمي نأ لبق ًائيبتسم نوكي

 هلمح 4 مث ءاهب هماقمو نميلا ىلإ هجورخ # ءاج ام) باب :يعفاشلا بقانم

 :"" (نوراه ىلإ نميلا نم

 جرخي نأ ديري يعفاشلا نأ ديشرلاب ربخلا لصتاو :هللا همحر يقهيبلا لاق

 هيلإ لسرأ مث .ديشرلا بضغف - ًالطاب ربخلا ناكو - ًايولع نميلا ضرأب

 ثيدحلا ركذو ءالجر رشع ةعضب هعم لمحو .هلمحف

 .كلذ هعفني مل هنأو «هنأش يف ةيانعلا نسحلا نب دمحم راهظإ يف

 ٍةََهَجو اسوق اوُبمِصُت نأ اَوئْييَتف بِ قِساَف ْركآَج نإ َوُعماَ َنيِلأ يأتي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا_ (1)

 .[7 :تارجحلا] « َنيِمِدَت ْرُتلَعَق ام ْلَع أوُحِبَصُتَف

 .د /قيقحت مألا رظناو .18١1591١١1/ص 7 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .44 /ص ءال/جءمألا (0)

 .١١1و١١7 /ص ؛4 /ج ؛بلطملا دبع

 .147و47١1 /ص ء١/ج .يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (*)

 لقا



 :لاق ديشرلا هجاو املف ,يعفاشلا ليخذأ مث ,ةعست مهنم - ديشرلا - لتقو

 نأ اَوثيبَعف بِي ٌقِساَف ْمُكءاَج نإ وَما َنيِّلأ اتَي ) :ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ؟كيف ليق امك رمألا سيل وأ :ديشرلا لاقف

 سانلا نأ نظي وهو الإ يولع ضرألا يف لهو ء«نينمؤملا ريمأ اي :لاقف

 دبع ينب تاداسب ردغأو ءًادبع هل ينلعجي نأ ديري ًالجر جرخأ فيكف ؟هل ديبع

 دع

 ْنِإف اًمِيَب اوُحِلَصأَف اوُلَتَعقأ َنِمْؤُمْلأ َنِم ناَعَفِبآَط نإَو ) : كو هللا لاق
 مة هب م -ٍ 2 سل الو --ٍ مم ٌةدوص تكرار 28 همم

 نإ ِهَّلآٍرمأ لإ ءَىفَي َىَح ىغَبت ىتلآ اوُلِدَمَف ئرْخألا ىلَع اًمُهنَدَحِإَتَعَب
 دع

 م 2”( تريِطِسقمْلا بِْسََلأ َنِإ أَوُطِسَقَأَو ٍلَدَعْلاِب اَمجَْيَب أوُحِلَصَْف ْتَءآَ

 [؟ :تارجحلا ]

 :''' (ةدرلا لهأو يغبلا لهأ لاتق) باتك :مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 َنييِمْؤُمْلا َنِم ِناَعَقيآَط نِإَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق
 - - هلص . و -- مو خوص تر مورو لو هرم ا ٍِ ورد 2 ردم

 ىَح ىغتبت ىتلا أولَجَقَف ىّرْخألا َلَع اًَمُهِنَدَحِإ َتَعَب ْنِإَف اًمِهَيَب أوحلَصَأف أوُلتَعَق
 1 ريد دع 2و 9 و. روصو م توم ور و ظل وه -- م ع يا ه 04 -

 بم هَل نإ ْأَوُطِسْقَأَو ٍلْدَعْلاِب اَمْجْيَب أوُحلَصَأَف ْتَءآَف نإَف ِهلآ رمأ لإ َءْىَي
59 5 

0 

 .ةيآلا « َتيِطِسَقُمْل

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 ينزملا رصتخم رظناو 789-27517/ص ء١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 1١4« /ص «؛4 /ج ءمألا )١(
 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 0.4 415-11 /ص ء١/ج ءيعفاشلا بقانم رظناو .5550 /ص

 .017-6016 /ص ه /ج «بلطملا
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 ناتفئاطلاو .نيتفئاطلا لاتتقا َْبك هللا ركذف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مسا اهمزل اذإ فعضأ وأ «عانتمالا دشأ عنتمت ةدحاو لك ناتعامجلا :ناتعنتمملا

 دحأ لك ىلع قحف «مهنيب حالصإلاب رمأو «نينمؤملا ىلاعت هللا مهامسو «عانتمالا

 .حلصلا ىلإ اوَعْدُي ىتح اولتاقُي ال نأ .لاتقلا اودارأو اوقرتفا اذإ نينمؤملا ءاعد

 رمأ امك ءاعدلا مامإلا ىلع نآل ؛ مهئاعد لبق يغبلا لهأ ْتَببُي ال :تلق كلذبو

 .ناميإلا مساب ةامسم يهو «ةيغابلا ةئفلا لاتقب كبك هللا رمأو «لاتقلا لبق بَ هللا

 يف نذأ امنإ دك هللا نآل ؛ اهلاتق دحأل نكي مل تءاف نإف ؛هللا رمأ ىلإ ءيفت ىتح

 .ءيفت نأ ىلإ يغبلاب عانتمالا ةدم يف اهلاتق

 ةبوتلا وأ «ةميز لاب لاتقلا نع ةعجرلا :ءيفلاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 «لاتقلا نع عوجرلاب :ءيفلاو .ءاف دقف لاتقلا هب كرت لاح يأو ءاهريغو

 كك هللا مرح امع فكلا يف «هتعاط ىلإ هركذ ىلاعت هللا ةيصعم نع عوجرلا

 نع اومزهنا هموق نم ًارفن رّيعي بيؤذ وبأ لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :لتقف ةعقو يف هلهأ نم لجر

 اوُحَرَج الو اوباغال حِلَْمألاموي اودهش ًارشعّم انم هلأ ّس ني ال

 ْحْضَولا اذبح اولاقو ءاوؤافتسا مث ٌذحأ "هب رعشي ملف مهسب اوُفَع

 ركذ امك ءأرخآ حلصلا ىلاعت هللا ركذ امنإو .لام الو مد يف ةعابت ركذي ملو

 نأ - ملعأ ىلاعت هللاو - اذه هبشاف :مههاتقب نذإلا لبق ًالوأ مهنيب حالصإلا

 .مهنيب ةطقاس لاومألا نم تاف امو ءامدلاو حارجلا يف تاعابتلا نوكت

١" 



 اوُحِلَّصأَف ٌتءآَف نإف ) :َك هللا لوق لمتحي دقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 مكح هيف ام اولعف دق اوناك اذإ مكحلاب مهنيب حلصي نأ «ةيآلا © ِلْدَعْلَاَب امي
 :لدعلاو « « لدغلا ) :ق هلل لوقل هل بجو ام ضعب نم (ضعب ىطعيف
 . ضعب نم سانلا ضععبل قحلا لذخأ

 لمتحت ةيآلاو ءطقاس َدَّوَقلا نأ ىلإ انبهذ امنإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .نيينعملا

 نع .دشار نب رمعم نع .نزام نب فرّطُم انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءامد اهيف تناكف كي هللا لوسر باحصأ ىلوألا ةنتفلا تكردأ :لاق يرهُزلا

 نأ الإ ءليوأتلا هجوب بيصأ حْرق الو لام الو مد نم اهيف صتقُي ملف ؛لاومأو

 .هبحاص ىلإ عفديف هنيعب لجر لام دجوي

 كلت يف تناك دق ءاندنع يرهزلا لاق امك اذهو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اص مث «لاومأ اهيف تفلتأو «لوتقملاو لتاقلا اهضعب يف فرعُي ءامد ةنتفلا

 دحأ صتقا هتملع امف .مهيلع مكحلا ىرجو مهنيب برحلا تنكس نأ ىلإ سانلا

 يف اووح ام نأ يف اوفلتخا سانلا تملع الو .هفلتأ ألام هل مرغ الو .دحأ نم

 .هب قحأ هبحاصف هنيعب دجوف لام نم يغبلا

 ِناَتْفِيآَط نِإَو ) :لاق ىلاعت هللا لوق تدجوو ''” :هللا همحر يعفاشلا لاق

 وُلِدَ ىّرْحأْلا َلَع اَمُهْنَدَحِإ َت َتَقَي ْنِإَف امي أوُحلَصَأَف أوُلَتََقأ َنيِيِمْؤُمْلا َنِم

 ةيم 6
 نإ ”اوُطسْقأَو ٍلَدَعلأب اَمجْبَب اوُحِلّصَأَف َتَءآَف نإ هللا رم نإ ءَىفَي قَح ىنََت لأ

 ءامهنيب صاصقلا ركذي مو مهاتق ل هللا ركذف «ةيآلا ©« َتيِطِسَقْمْلا بن هنأ

 .0١055و5١0/ص 6/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 7١1 /ص 4 /ج «مألا قفز

١” 



 يف هانلزأو ءصاصقلا يف كبك هللا مكح ام ىلع نيملسملا نيب صاصقلا انتبثأف

 ًاعنتم نكي مل نم وه نيملسملا نم صاصقلاب ينعملا نأ انيأرو «نيعنتمملا نيلوأتملا
 .هيلع انيضمأ ام ىلع نيمكحلا انيضمأف ءالوأتم

 يلو ههجو ىلاعت هّللا مرك بلاط يبأ نب يلع :- رواحملل :يأ - هل تلقو

 مجلم نبا هلَتَقو ؛ليوأتلا يف بيصأ لام الو مد نم صصقي ملف «نيلوأتملا لاتق

 هلتقو «لتقلا هل ىأرو ءاولثمت الف متلتق نإ :هدلول لاقو .هسبحب رمأف ءالّوأتم
 ال ك5 هللا لوسر باحصأ نم ةيقب سانلا يفو ءامهنع هللا يضر يلع نب نسحلا

 عنتمي ةعامج هل نكي مل ذإ ؛ لتقي نأ يف هفلاخ الو هباع الو هلتق ركنأ ًادحأ ملعن

 ةعامجلا ةثلتق نم يلو هلبق - امهنع هللا يضر - ركب وبأو يلع ْدْقَي ملو ءاهلثمب
 .رفكلا ىلع الو ءانفصو امك ليوأتلا ىلع اهلثمب عنتمملا

 ءلاح يف محلاتق حيبأ امنإ هنأ ىلع لدت ةيآلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع لتق نمو «قيرطلا عاطق امأو ءاهنم ءيش الو ؛مهلاومأ ةحابإ كلذ يف سيلو
 كك هللا مكحب صاصقلابو ًادح نولتقي ًانادحو وأ اوناك ةعامج ءاوسف ليوأت ريغ

 .نيبراحلا يفو «ةلتقلا يف

 : (يغبلا لها ءامد اهيف لحي ال يتلا لاحلا) باب :(اضيا) مألا

 ءاولتوقف ةباجإلا نم اوعنتماف ءيغبلا لهأ يِعُد اذإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءامد هلوسر مث مرح كبك هللا نأب كلذو ءكرشلا لهأ يف ةريسلل ةفلاخم مهيف ةريسلاف

 ام يغبلا لهأ لاتق حيبأ امنإف كغ هلوسر مث ىلاعتو كرابت هللا نّيب امب الإ ءنيملسملا

 ىتمف «نيديرم «نيعنتمم «نيلبقم الإ أدبأ نيلتاقم نونوكي ال مهو «نولتاقي اوناك
 اهنم نوجرخي ال مهو ءمه اتق اهب حببأ يتلا لاحلا نم اوجرخ دقف يناعملا هذه اولياز

 باتك يف يدنع نيب كلذو «نوثدحي لبق يهك ةمرحم مهؤامد نوكت نأ ىلإ الإ ءًدبأ

 )١( /ص 0 /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .,8١1/ص 4: /ج «مألا 070.
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 َتَءآَف نإ إم هنأ رمأ أ قإ ءَي ّقَح ىغتَ ىلآ اوقف ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق «ي هلل

 .ةيآلا « تريِطسقُمْلا بح هّللأ نإ ”اوُطِسْقَأَو ٍلَدَعْلاب اَمَجَْب اوُحلَصَأَف

 «يغبلا لهأ عم دبعلا وأ «ةأرملا تلتاق اذإو ''” :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نيلوم نوكرتيو «نيلبقم نولتاقي مهلثم مهف ,قهارملا مالغلاو

 لاجرلا نم ةلابلا ريمأ ولف ىراسألا يف نوفلتخيو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نم غلاب ريغ الو ,كولمم سبحي الو عسي نأ توجر عيابيل ( سيحف «رارحألا

 :ةعاطلا ىلع امأف «مالسإلا ىلع ءاسنلا عيابي امنإو «عيابتل ةأرما الو «رارحألا

 ؛مالسإلا يف نيدولوملا نيملسملا ىلع ةعيبلاو نعيابي فيكو .نهيلع داهج ال نهف
 ؟داهجلا ىلع يه امنإ

 :يغبلا لهأ لاق ولو ء.مهريسأ سبحُي د نأ ىرأ الف برحلا تضقنا اذإ امأ

 . .اورظني نأ ًاسأب أ مل ءانرمأ يف رظنن انورظنا

 .هيف مامإلا دهتجي نأ تيأر «ةدم انورظنا :اولاق ولو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ("' يغبلا لها لاتق ف فالخلا :(اضيا) مألا

 «نيلبقم مهلتق زوجي فيكف -- رواحملا :يأ - لاقف :هللأ همحر يعفاشلا لاق

 ؟نيربدم زوجي الو
 كرابت هللا لاق «نيغاب اوناك اذإ مهلاتقب نذأ امنإ َكْبَك هللا نأ نم انلق امب :تلق

 ءلِتاقُي نم لئاقُي امنإو «ةيآلا « ِهَنَآ رمأ لإ ءََي َْقَح ىنبَت ىتلأ اوُبَفَف ) :للاعتو
 نم هب تججتحا اميف ناك ولو «هولتاقف ال هولتقا :لاقي امئإف ءلتاقي ال نم امأف
 اذإ ًاجيرج الو ًاريسأ الو ًاربدم نولتقت ال :لوقت كنأل ؛كيلع تناك ةجح اذه

 هذ بلاط يبأ نب يلعل ًاعابتا هتلق :لاق.ةئف مهل نكت ملو .مهركسع مزهنا

 .07”/ص «.0 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .9١5/ص «؛ /ج ألا )١(
 .017”/ص .4 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2174و 777” /ص 4 /ج ءمألا (؟)

 ؟ا/ه ١



 :''' (يغبلا لهأ لاتق) باب :رهازلا
 ّنِم ِناَتْقِياَط نِإَو ) :َكك هللا لوق - رصتخملا يف - :هّللا همحر يعفاشلا ركذ

 .ةيآلا (« تريِطِسْفُمْلا بحل نإ ) :هلوق ىلإ «اَمََتيَب وُحِلَصَأف اوََُمْفآ َنيِمْؤُمْل

 ءاتلتتقا :لقي ملو 6 ْاوَُتَمَفَأ ) :لاق مث « ِناَتَقِآَط نِإَو ) :ىلاعت هللا - لاق

 .ةعامج امهنم ةفئاط لك نأل ؛ ًازئاج ناكل هلاق ولو

 تدنعا :يأ .ةيآلا ( ئّرْخأْلا لَع اًمُهْنَدَحِإ َتََب ْنِإَف ) :ىلاعت هللا لوقو
 نيملسملا ةمئأ هيلع امو .قحلا نع لدعت ىلا :ةيغابلاو .ملظلا :يغبلاو .تراجو

 .ترجف اذإ :ةأرملا تغبو .داسفلا يف ىمارت اذإ :حرجلا ىغب :لاقي :مهتعامجو
 .ةرجافلا :يِغَبلاَو

 .ىلاعت هللا رمأ ىلإ عجرت :يأ «ةيآلا « هلآ رمأ لإ َءْىفَي َْمَح ) :- هلوقو
0 0 

 .اولدعا :يأ «ةيآلا « تريِطسْفُمْلا ُثِحَْهَّلَآ نإ آَوُطِسَأَو ) :ىلاعت ةلوقو

 .راج اذإ :طساق وهف طسقو .لدع اذإ :طسقم وهف طسقأ :لاقي
 (” ( ٌةَوْحِإ َنوُئِمْؤَمْلا اَمنإ ) : كب هللا لاق 0 م . وكم راك

 :"' نينيدلا فالتخال هنيب صاصق ال نم :مألا

 ءادتباب - نينمؤملا نيب ةوخألا - ىلاعت هللا - لعج :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ؛نيرفاكلاو نينمؤملا نيب كلذ عطقو ءةيآلا « ٌةَوْحإ َنوُنيؤُملآ امْنِإ ) :لاقف - ةيآلا
 .ةيآلا رهاظ لثم ىلع هي هللا لوسر ةنس تلدو

 .49؟و 49١ /ص «يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا )١(

 « َنوُمحُ لعل هللا اونو :ييَوحأ َنقَب اوُحلَصأَد هو َنوُئيْؤُمْل اَمِْإ ) :لاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)
 ٠١[. :تارجحلا]

 دبع .د / قيقحت مألا رظناو ال” /ص 3 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 38 /ص ت/ج ءمألا ةرف]

 .5ا//صضص ال /ج «بلطملا

 ك/ا١1



 :” ةيبصعلا لهأ ةداهش :(اضيأ) مألا

 6 ٌةَوْحِإ َنوُئِمْؤُمْلَا اَمْنِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 راص اذإف .ثيدحلا "'”« ًاناوخإ هللا دابع اونوكو » :6 هللا لوسر لاقو «ةيآلا

 رذعي ببس الب هللا لوسر رمأو .همسا ىلاعتو كرابت هللا رمأ فالخ ىلإ لجر

 نيب فالتخا الو ءاهيف ليوأت ال ةيصعم ىلع ًاميقم ناك «ةيبصعلا نم هب جرخي هب
 .ةداهشلا دودرم نوكي نأ ًاقيقح ناك اذه لثم ىلع ماقأ نمو ءاهيف نيملسملا

 9 ( أوُسَسَجَت الو ) : كو هللا لاق

 :(“' (ثراولل ةيصولا) باب :مألا
 نأ مكل نآ دق سانلا اهيأ » : هللا لوسر لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 رتتسيلف ًائيش تاروذاقلا هذه نم مكنم باصأ نمف «ىلاعت هللا مراحم نع اوهتنت
 هنأ مهربخأف .ثيدحلا 2« هللا باتك هيلع مقن هتحفص انل دبي نم هنإف هللا رتسب

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2717١ /ص «ينزملا رصتخم رظذاو 07١17 /ص تلج ألا )١(

 .ه١ "و١١5 /ص ءال/ج

 ةلصلاو ربلا باتك يف ملسمو 423١49٠١ /4) بدألا باتك يف يراخبلا هاور ثيدحلا (؟)

 , 0 :حيحص ثيدحلاو «...نظلاو مكايإ» :هلوأو ةريره يبأ نع (19486 /4) بادآلاو

 لَو ٌمْنِإ ْنْظلَأ ضْعَب ّتِإ َنُظلأ َنِّم اريثك اوُبنَعجَآ وُعَماَم َنيذلأ ايي )' :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا 6(

 "هلآ اوقتأو هوُمتَهرْكل اََْم هيأ َمَحَل لكي نأ ْدُكُدَحَأ بأ اس ْمَب مُكُضْمُب بتفَي الو أوُسْكَت

 7 تارجحلا] © مِحَّر ُباَوَ هلأ نإ

 .1417و 745 /ص 0 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ١١5. /ص ؛«4 /ج عمألا (5)

 وه هب تبثي امم عطقنم ثيدح :هنع لاقو .دودحلا باتك (6١8/؟) يناربطلا هاور ثيدحلا (0)

 اذه :لاقو ءهوحن ("87/4) و (7144/4) رمع نبا نع هكردتس؛ مكاحلا هاورو ؛ةجح هسفن

 .نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح

١ 



 كلذبو ةيآلا « وسكت اَلَو ) :لاقف هركذ ىلاعت هللا رمأ كلذيو .كلذب اوذخأ

 :7 ناعللا :(اضيأ) مألا

 .ةيآلا © أوُسَتَجت اَلَو ) :لوقي و هللا نأل ؛ كلذ نع هلأسيو .هيلإ ثعبي

 ةأرما ىلإ ًاسينأ ثعب كلف ينلا نأ دحأ ىلع هبش نإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اهنأ اهب ينازلا وبأ ركذ ةأرما كلتف ,ثيدحلا « اهمحراف تفرتعا نإف» :لاقف لجر

 ءاهفذاق نع دحلا طقسو تَدُح ترَقأ نإف «لأسي نأ - ف - همرلي ناكف «تنز

 .اهفذاق َّدَح تركنأ نإو

 24 2 س كرد ء ال »8

 ""' ( ئنأَو ركذ ني كَسقْلَح انإ ) : كو هللا لاق

 :"' (مهلزانم ىلع ناويدلا # سانلا ميوقت) باب :مألا

 ( أَو ركذ نّي ركَتَقَلَح اَنِإ ) :كتك هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ًافيرع ةرشع لك ىلع نينح ماع فرع كي يبنلا نأ ءيرهزلا نع يورو «ةيآلا

 سوأللو ءراعش نيرجاهملل # ىيبنلا لعجو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةليبق لئابقلل دقعف «حتفلا ماع ةيولألا # ينلا دقعو ءًاراعش جرزخللو ءًاراعش

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 51٠١ /ص «ينزملا رصتخم رظناو ء115و178/ص ءه/ج ءمألا )١(

 .77077 /ص "7 /ج «بلطملا

 َلياَبَقَو اًبوُعْش َمُكَدلَعَجَو أَو ركذ نْي ركَدفْلَح اًنِإ ُساّنلَأ ايأتَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 .[17 :تارجحلا] 6 ٌريِبَخ مِلَع هلأ نإ كت هلل َدنِع درك نإ فرات

 ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظناو 2154 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 21588/ص «4/ج ءمألا (©

 ."ه1-8 ه0 /ص «.ه /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا رظناو 5٠". /ص «يرهزألل /يعفاشلا
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 يف سانلا فراعتيل اذه لكو .هلهأل ءاول لك ةيولأ ةليبقلا يف لعج ىتح «ةليبق

 .مهعامتجاب مهيلع ةنؤملا فختو ءاهريغو برحلا

 «شيرق لئابق نم ملعلا لهأ نم دحاو ريغ انربخأو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ينومتركذ :لاق .,كب برقألاف برقألاب أدبا لجر هل لاقف ؟أدبأ نورت نمب لاقف

 اذه يف لصف مث - مشاه ينيب اأدبف ك8 هللا لوسر نم برقألاف برقألاب أدبأ

 م عوضولملا

 :"'' (اهلكرابخألا تدر يتلا ةفئاطلا لوق ةياكح) باب :(اضيأ) مألا

 ْطَأو ركذ د ني ركَتَقْلَح اَنِإ ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لكف ء«ةيآلا 0 مُكدَقتَأ ِهَلَأ َدنِع :ةمّركأ نإ أَوفَراَعَتِل َلياَبَقَو اب ابوُعش ٌمُكَلَعَجَو

 نإ ( :لاقو «صوصخما هيفو ماعلا هب داري ماع اذهف «ىثنأو ركذ نم ةقولخم سفن

 ريغ نيغلابلل الإ نوكت ال اهفالخو ىوقتلاف «ةيآلا « ْمُكدَهنُأ هلأ َدنِع :كمَّرْكأ

 .مهوقع ىلع نيبولغملا

 (صوصخلاو ماعلا عمجي وهو رهاظلا ماع باتكلا نم لزنأ ام) باب :ةلاسرلا

 أَو ركذ نم ركَدقَلَح نإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يبفاشل لاق

 3 م سرع 8

 امأف «ةيآلا ( َمُكدَهنأ هلآ َدنِع كمَركَأ ّنإ ًاَْفَراَعَِل َلياَبَقَو ابوُعُش ْمُكَتلَعَجَو

00 

 مألا رظناو 2.09و 054 /ةرقف 2.14 /ص ملعلا عامج باتك رظناو 7176 /ص الج ءمآلا )غ0(

 ١١. /ص ؛9 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحن

 ماكحأ رظناو 2.604و هال /ص ١917-210 /تارقفلاو 2.05 /ص 2١84 /ةرقفلا .ةلاسرلا قفز

 .186و 184 /ص 7 /ج و ,؟55و7 4 /ص ء١/ج «نآرقلا

١ 



 َلياَبَقو ابوُعُش ْمُكَتلَعَجَو ىو ركذ نّي ركَتَْلَح اَنِإ ) :هللا لوق يفف اهنم مومعلا

 .هدعبو هلبقو © هللا لوسر نامز يف اذهب تبطوخ سفن لكف «ةيآلا 6 ْأَْفَراَعَتِ

 .لئابقو بوعش اهلكو «ىثنأو ركذ نم ةقولخم

 نأل ؛ةيآلا « ّمُكدَقَنَأ هلأ َدنِع :كمّرْكُأ نإ ) :هللا لوق يف اهنم صاخلاو

 نود ؛مدآ نب نم نيغلابلا نم اهلهأ نم ناكو ءاهّلَقَع نم ىلع نوكت امنإ ىوقتلا
 لافطألاو ,مهنم مهوقع ىلع نيبولغملا نودو .مهاوس باودلا نم نيقولخملا
 الإ اهفالخو ىوقتلاب فصوي نأ زوجي الف ؛مهنم ىوقتلا َلِقْعَو اوغلبي مل نيذلا
 .اهلهأ ريغ نم ناكف اهفلاخ وأ ءاهلهأ نم ناكو ءاهلقع نم

 :28 هللا لوسر لاق اهيلع ةلالد ةنسلا يفو .,تفصو ام ىلع لدي باتكلاو

 ىتح نونجملاو ؛غلبي ىتح يبصلاو «ظقيتسي ىتح مئانلا :ةثالث نع ملقلا عفر »
 .ثيدحلا 2''« قيفُي

 :"' (ءيفلاو ةمينغلا) باب :رهازلا

 ْمُكَتلَعجَو نأ رك ني ركَتَفَلَح اَنِإ ) :تي هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .اهريسفت مدقت دقف "" لئابقلاو بوعشلا امأ «ةيآلا 4 اَوُفَراَعَتِل َليآَبَقَو اًبوُعش

 نوعجرت اهيلإ :ةدحاو مأو بأ ونب مكلكو .ءءاوحو مدآ نم مكانقلخ انإ :ىنعملاو

 .مكباسنا يف

 .نئسلا باحصأو دمحأ مامإلا هاور .حيحص ثيدحلا )١(

 ."6واثغ6/ص .يرهزألل /يعفاشلا ظافلا بيرغ يف رهازلا (6)

 مث ,بوعشلا نود :ةليبقلاو «لئابق عبرأ :وه بعشلا نأ 779 /ص ءرهازلا يف درو :ةدئاف 9( 

 .ةليصفلا مث ,ذخفلا مث ؛نطبلا مث «ةرامعلا :ةليبقلا دعب

 ليقف



 مكلعجن مل :لوقي «ةيآلا © ْأَوُفَراَعَتِل َليآَبَقَو اًيوُعْش َْمُكَتلَعَحَو ) :لاق مث

 مكانلعج امئإو «لئابقلاو بوعشلا يف اوضم نيذلا مكئابآب اورخافتتل كلذك

 كلتب مكئراوتو مكنم هتبارقو ءًاضعب مكضعب فرعيل :يأ .اوفراعتل كلذك

 ةلزنم مكعفرأ نإ :يأ .ةيآلا « ْمُكدقْنُأ هلآ َدنِع ركََرَكُأ نإ ) :لاق مث

 هتفرعم ىلع ًضحو «بسنلاب رخافتلا نع ىهن ةيآلا هذه يفو «مكاقتأ هّللا دنع

 .- ملعأ هّللاو - تايدلا يف لقاوعلا ةفرعمو «ثيراوملا ةزايح ىلع هب ناعتسيل

 دمحم
 هموم ا ملو ريو - ريب مبا 6 بلا سر هع هم 2

 انَمَّلْسَأ أاَوُلوق نكدَلَو أوُبمْؤَت َمَل لق اَنَماَء ُباَرَعَأْلاٍت َّلاَق ) : كك هللا لاق

 () يرش 4# اى ع يم حب هداه
 '' ( مكيولق ىف نَميِإلا لخ ٌدَياَمَلَو

 اذإ ةيوتلا راهظإ لبقأ :لاق نم ىلعو ؛لوألا لوقلا لئاق ىلع ةجحلا فلكت :مألا

 :''' ...هرهظي نيد ىلإ عجر ناك

 ِتَلاَق 7 :بارعألا نم موق نع كبك هللا ربخأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 رو وو رو دش نروص له سرا سم يوم 4 مو هول هم يك مو وع هدم

 ( مكيولق ىف َُميِإِلَا ٍلْخْدَي اّمَلَو انَمَلَسأ اَوُلوُق نكولو أوُتمْؤُت َمَّل لُق انماء ُبارغألا

 .مهءامد هب نقحو .هورهظأ مهنأو مهبولق يف ناميإلا لخدي مل هنأ ملعأف «ةيآلا

 .ءابسلاو لتقلا ةفاحم انملسأ :لاق 6 اَنَمَّلَسَأ ) :هلوق يف :هللا همحر دهاجم لاق

 ٍلْخْدَي اّمَلَو انَمَلسأ أَولوُق نكيلَو أوُنْؤُت َمَل لق اَكماَء باريغألا ِتَّلاَق ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 ( جر ٌدوُفع هلأ نإ اَنيَح مُكِلَمعأ ني مُكتلَي ال .ةوُسََو هللا اوم نإو مُكيوُُف ىف ُيَميإل
 ١4[. :تارجحلا]

 .١١54؟ /ص ال /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.1١6 /ص ترج ألا )0
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 0 (ناسحتسالا لاطبإ) باتك :(اضيأ) مألا

 مالسإلا نورهظُي موق ىلع هلوسر هللا علطأ مث :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 هل لعجي مو ؛مالسإلا مكح فالخب مهيلع مكحي نأ هل لعجي ملو هريغ نورسُيو

 ُباَرغألا ِتَلاَق ) :# هيبنل لاقف ءاورهظأ ام فالخب ايندلا يف مهيلع يضقي نأ

 .ةيآلا « اَنْمَلْسُأ اَوُلوُق نكدلَو أوُئِمْؤُ مل لق اَكماَ

 لتقلا ةفاحم ناميإلاب لوقلاب انملسأ :ىنعي انملسأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ةعاط اوثدحأ نإ :ىنعي .هلوسرو هللا اوعاطأ نإ مهيرجي هنأ ربخأ مث .ءابسلاو

 1 كا
 . : وسر

 مألا رظناو ."95و798/ص ء١/ج «يعفاشلا بقانم رظناو 2,546 /ص ءال/ج ءمألا )١(

 ٠١. /ص «4/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت

 ."95/ص .١/ج «يعفاشلا بقانم رظناو (؟)

١8 
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 قر 7 4 ٍديِجَمْلا ِناَءْرَقْلاَو 5-5 : كيك هللا لاق

 :"' ةبطخلا 4 ةءارقلا :مألا

 هللا دبع ينثدح :لاق دمحم نب ميهاربإ انربخأ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 "" بيبح نع ءركب يبأ نبا
 ربنملا ىلع بطخي وهو © ق ) :ب ارقي #4 ينلا تعمس اهنأ «نامعنلا نبا

 ءربنملا ىلع وهو ةعمجلا موي # هللا لوسر نم الإ اهظفحت مل اهنأو «ةعمجلا موي
 .ربنملا ىلع ةعمجلا موي اهب أرقي # ينلا ناك ام ةرثك نم

 :( 7 نيديعلا ف ةءارقلا :(اضيأ) مألا

 :لاق عيبرلا انريخأ

 ديعس نب ةرمض نع ؛سنأ نب كلام انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 ةثراح تنب ماشه مأ نع «فاسإ نب نمحرلا دبع نب

 دقاو ابأ لأس «باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع «هيبأ نع «ىنزاملا

 هللا لوسر ناك :لاقف ؟رطفلاو ىحضألا يف 8 هللا لوسر هب أرقي ناك ام :يئيللا

 .ةلماك انه ةيآلا تثدرو )١(

 .١١4و 1٠١ /ص 2” /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 35١١ /ص «١/ج ءمألا (؟)

 يف ظفللا اذهب هدرول نمحرلا دبع نب بيبخ حصألاو طبضألاو «بيبح :مألا يف ركذ اذكه (*)

 يعفاشلا دنسم قيقحت يف يعلا ءافش رظناو «477 /مقرب 2140 /ص ء١/ج .يعفاشلا دنسم

 .هجولا اذه ريغ نم حص دقو ًادج فيعض هدانسإ ثيدحلاو «477 /مقرب 2٠4 /ص ء١/ج

 /ص ءدنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 27١ /ص «ينزملا رصتخم رظناو 0777 /ص ء/جنمألا (5)

 .١٠01و 504 /ص "3 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 47و"
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 ّقَشنَأَو ٌةَعاَصلا ِتَبَرَتَقَأ ) و «ةيآلا ©« ٍديِجَمْلآ ٍناَءَرَقْلاَو "تو ) :هب أرقي 8

 .ةيآلا ١["'' :رمقلا] 6 ٌرَمَقْلآ

 « قر :ب ىلوألا ةعكرلا يف «نيديعلا يف أرقي نأ بحأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 أرق نإو ءءاقستسالا يف أرقي نأ بحأ كلذكو « ٌةَعاَسلأ ٍت َبرَبَفَأ ) :ب ةيناثلا ةعكرلا يفو

 .كلذ ُتببحأ «ةيآلا 6 حوُب اَنلَسَرَأ نإ ) :ءاقستسالا نم ةيناثلا ةعكرلا يف

 ."” (ةعمجلاو نيديعلا ذ ةءارقلا) باب :(اضيأ) مألا

 .« ٌةَعاَسلأ ِتَبَرتَقأ )

 :يأ- تلقف :- يثيللا دقاو يبأ ثيدح داريا دعب :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .أرق ةروس يأب يلابن ال انإف يعفاشلل - ناميلس نب عيبرلا لاق

 تل 18 ينل نع مهياور لهو ولات لأ لو اك دمر يعطل

 207 كم انك اك :١ هللا ناق

 :”رطمللزوربلا :مألا
 ىتح ةرطم لوأ يف رطّمَتَي ناك © ىبلا نأ انغلب :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 لاقف ءترطمأ ءامسلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو .هدذسج بيصي

 ١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا حيحص ثيدحلاو «6/١يآلا رمقلا ةروس نم )١(

 .551 /مقرب ل77 /ص
 ه6084- هها/ /ص 68 /ج «بلطملا دبع د /قيقحن مألا رظناو 6١25و :٠١ /ص ءال /ج «مألا قفز

 .[4:ق] ( ِديِصتلَل ٌبَحَوِوَستَج ءِياَََبْنأَف كرَّبم ءآَم ِءاَمّسلَ َنِم اَلَزََو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (9)
 .6067” /ص 3 /ج «بلطملا دبع د / قيقحت مألا رظناو 256١ /ص 3 /ج .مألا )0
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 يضر سابع نبال ءازوجلا وبأ لاقف ءرطملا هبيصي يلحرو يشارف جرخنأ :همالغل

 ّنِم اَّلّرَتَو ) :هللا باتك أرقت امأ :لاقف ؟هللا كمحري اذه لعفت مل :امهنع هللا

 .يلحرو يشارف ةكربلا بيصت نأ بحاف «ةيآلا © كَرَبُك ٌءآَم ٍءاَمَسلآ

 يف هآر هنأ هللا همحر بيسملا نبا نع ؛ةلمرح نبا نع ؛ميهاربإ انربخأ

 فشك مث .دجسملا ةبحر ىلإ جرخف «ةياقسلا يف وهو ءءامسلا ترطمو ءدجسملا

 .هسلجم ىلإ عجر مث ؛هباصأ ىتح رطملل هرهظ نع

 [١٠:قا '' (يتدقساَي َلَخَتلَأَو ) : كو هللا لاق

 :''' (ةالصلا ف ةءارقلا) باب :ينزملارصتخم

 :لاق .همع نع «ةقالع نب دايز نع نايفس انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ( ٍرسَقِساَب ٌلَخَتلاَو ) :أرقي حبصلا يف هي ينلا تعمس

 .ثيدحلا ""2 ق ) :ب ىنعي :هللا همحر يعفاشلا لاق
 هع

 رهسفت ب ُسوّسَوَت ام ُمَلَعَتَو نسنِإلا اَنَقَلَح َنَقَلَو ) : كَ هللا لاق
 مدع و

 [1 :قآ ' ( ٍديِرَوْلا ٍلْبَح ْنِي ِهْيَلِ برقا نحنو

 :*” (ناسحتسالا لاطبإ) باتك :مألا

 نم مهيلع ماقأ ام عم هدابع - ىلاعت هللا - ملعاف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لاقف .دحاو ةينالعلاو رسلاب هملع ّنأ .ءيش يف دحأ هلثمك سيل نأب .ةجحلا

 ٠١[. :ق] © ٌديِضن ملط اًهِرَسَفِساَب ٌلْخَكلََو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 رظناو 247 /ص «ثيدحلا فالتخا باتكو «488/ص «ثيدحلا فالتخا - ينزملا رصتخم (0)

 91 /ص ءدنسملا - ينزملا رصتخ

 .؟179/مقرب و "١٠ /ص «١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «حيحص ثيدحلا قةرفز

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (4)

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو ٠١*27 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .554 /ص ءال/ج ألا (0)

 .08/ص 4 /ج «بلطملا

١ 



 و
 برقا نحو رهسفقن فب سوس ام ٌملعنَو ءردسم الآ اَنَقَلَح َدَقَلَو ) :هركذ ىلاعت تك مسير وفم" ود يرث رع وكمل لا تمت يي "يام . 1 دع

 .ةيآلا © ٍديِرَوْلا ٍلَبَح ْنِم هيل

 ايليملا



 "' ( َمَقَعْلا َحيِرلأ ِمِيَلَع اَئلَسْرَأ ْذِإ ) : 5 هللا لاق

 ("”رطملاو باحسلا ةيؤر دنع تاصنإلا ف لوقلا :مألا

 اهلعجا | هللا «ًاباذع هلم الو .ةمحر اهلعجا هللا :لاقو هيتبكر ىلع م

 .ثيدحلا "”« ًاحير اهلعجت الو ًاحاير

 .بابلا اذه يف ىرخأ تايآ ركذو « ةيآلا 6 َميقَعْلأ َ َسيرلآ ُمهَلَع ائلَسْرأ ْذِإ )

 »رص ## ت

 [ه+ :تايراذلا 1 ' '” ( نوُدبْعَمِل الإ ّسنإلآَو نات َقَلَح اَمَو ) : كبي هللا لاق

 :'* ةيزجلا باتك :مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 )١( :تايراذلا] « ٌمقَعْلأ َصيَرلَآ ُمِهَلَع الَسْرأ ْذِإ داَع ىفو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا 4١[.
 دبع .د /قيقحت مآلا رظناو ٠٠١ /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 707 /ص ءق/ج «مألا )0

 .665و666 /ص 3/ج «بلطملا

 ١/ج .يعفاشلا دئسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءأدج فيعض هدانسإو .هجيرخت قبس ثيدحلا (**)

 6 ؟ مقرب "1:1: /ص

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (4)

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2” /ص 3/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 216١9 //ص 4 /ج .مألا )2(

 .2"١7/ص 6 /ج «بلطملا
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 يا جص رف - <
 نأ تقّلَح اَمَو ] :ىلاعتو كرابت هللا لاق :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ 0-7

 .ةيآلا 6 ِنوُدَبْعَيِل لإ ّسنِإْلَاَو

 .هتدابعل قلخلا ىلاعت هللا قلخ :هللا همحر يعفاشلا لاق

١584 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 - - تاو سس را لو ه4 بر 5 ِ رت 1

 '"' ( ءئَش نم مهلتمَع ْنِم مُهَسَحْلأ آمَو مُهَتيَرذ مي اكقحملا ) : كو هللا لاق

 7 (كولمم لاو يبصلا جح عيرفت) بايب :مألا

 مو ءاجح يبصلل نأ ةجحلا امف :لئاق لاق نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لامعألا ىلع سانلا بانأ هتمعن لضفب هللا نإ :ليق ءهضرف هيلع بتكي

 .مهلامعا مهيلع رفوو «مهتايرذ مهب قحلا نأب نينمؤملا ىلع ّنَمو ءاهفاعضأ
 ْنَم املف «ةيآلا © ءْىَس ني مهلمَع ْنِي مُهَتَتَلَأ آَمَو "'مهتيَرَذ مي اقل ) :لاقف

 لمع مه بتكي نأب مهيلع نم نأ ناك ءلمع الب هتنج مهلاخدإب يرارذلا ىلع

 ةأرملا ثيدح ًاليلد ركذ مث -ىنعملا كلذ نم مهيلع بجي مل نإو .جحلا يف ربلا

 كلو ءمعن» :8 لاق جح اذهلا لوسر اي :تلاقف - ًايبص كليف ينلل تعفر يتلا

 .- ثيدحلا '”« رجأ

 قلل

00 

202 

 قف

 مُهَتَتَلأ آَمَو ْمِهيَرُذ مي اكقحلأ نميإب مُجُيْرُد مهِتَعَبتأَو اوُنماَء َنيِذَلأَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا

 1١[. :روطلا] © نهر بسك امي يىرطأ لك ِءْنََم نم مههلمت ني

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 8١١2/ص 2 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2311١١ /ص 23 /ج «مألا

 3006و 717/1: /ص 2” /ج «بلطملا

 .6 مُجْيَرُذ ) صفح أرقو رفعج يبأو عفان ةءارق يهو «مهتايرذ :ظفلب مألا يف تدرو

 .ل11 /مقرب 21859186 /ص ١ /ج ؛يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا
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 :") (ةالصلا ةفص #) سداسلا بابلا :يعفاشلا دنسم بيترت

 ريبج نب دمحم نع .باهش نبا نع .كلام انريخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 د برغملا يف روطلاب أرق تَغ هللا لوسر تعمس» :لاق هنأ هيبأ نع ءمعطم نبا

 .ثيدحلا

 .7 17 /مقر ثيدح 85 /ص ١2/ج ؛يعفاشلا دنسم بيترت 000(

 .7 41 /مقرب 5١9 /ص 2١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «حيحص ثيدحلا ةههز
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 [1؛مجنلا] ''' ©« ىَوَه اذِإ م جَنلاَو ) : كي هللا لاق

 :'"' (ركشلاو ةوالتلا دوجس) باب :مألا

 يبأ نبا نع «ليعامسإ نب دمحم انربخأ :لاق هللا ههحر يعفاشلا انربخأ

 يبأ نع «نابوث نع «نمحرلا دبع نب دمحم نع «نمحرلا دبع نب ثرحلا نع «بئذ
 هعم سانلا دجسو دجسف مجنلاب أرق » :6 هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره

 .ةرهشلا ادارأ :لاق .ثيدحلا "'« نيلجر الإ

 يبأ نبا نع «ليعامسإ نب لمح انريخأ :لاق هّللا ههمحر يمفاشلا انربخأ

 تباث نب ديز نع ءراسي نب ءاطع نع .طيسق نب هللا دبع نع ديزي نع «بئذ
 نيذه يفو .ثيدحلا '** اهيف دجسي ملف مجنلاب # هللا لوسر دنع أرق هنأ» : نفط

 .كرتو مجنلا يف دجس لم ىنلا

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 «بابلا وه ركذي مل «7 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .175و170 /ص .١/ج مألا (؟)
 رصتخم رظناو 2.140 /ص ثيدحلا فالتخا باتك رظناو 21894 /ص «ينزملا رصتخم رظناو

 .١759/ص «دنسملا - ينزملا

 رظناو ءامهنع هللا يضر سابع نباو دوعسم نبا ثيدح نم حص دقو ,نسح هدانسإ ثيدحلا فرق

 .51” /مقرب لالاكو "ع١ /ص 2 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش

 .514 /مقرب ةفف /ص 3 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءاقفش رظنا .حيحص ثيدحلا 2
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 :ناميلس نب عيبرلا انثدح

 نم ًائيش عدي نأ بحأ الو (ةدجس مجنلا يفو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 :ضرفب سيل هنأل ؛ءؤاضق هيلع سيلو هل هتهرك هكرت نإو «نآرقلا دوجس

 لصفملا يف دوجس ال نأ معز نم ىلع دري :'' ' هللا هحر يعفاشلا لاق

 ال مث يت مجنلا يف دجس هنأ » :هذ باطخلا نب رمع نع متيور :- ًاعامجإ

 .هفالخ هريغ نع نوورت

 (©7 نآرقلا دوجس :(اضيأ) مألا

 :لاق عيبرلا انربخأ

 نع .مصاع نع «ةبعش نع ؛« ءميشه انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا ينربخأ

 © ليزنت © ملا ) دوجسلا مئازع :لاق هنع ىلاعت هللا يضر يلع نع ءرز

 اَرنأ 7و .ةيآلا ( رجنلآ 2و ١-5 :تلصف] © ليزغت © مح 7و ١-5[« :ةدجسلا]

 لوقن ءاذهب لوقن مهايإ الو انسلو «تايآلا ؟١7 :قلعلا] 6 َقَلَخ ىلا َكِيَر مْسآِب
 .هذه لثم دوجس ددع نآرقلا يف

 0 (نآرقلا دوجس) باب :(اضيا) مألا

 نأ جرعألا نع ,باهش نبا نع .كلام انربخأو :هّللا همحر يعفاشلا لاقو

 ؛ماق مث اهيف دجسف « ئَوَه اَذِإ مجْنَلَآَو ) » :أرق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع
 .ثيدحلا ىرخأ ةروسب أرقف

 .177/ص ا /ج ءمألا قف

 3تع0/ /ص ع /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «لسرم هللئس .فوقوم ثيدحلا قفز

 هةضكن /مقرب

 11١١. /ص «8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .154 /ص ءال/ج ءمألا ()
 .يعبطملا أطخلا كلذل هبتنيلف (قلخلا كبر) :ةفحصم مألا يف تدرو (4)
 .د /قيقحت مألا رظناو 41 /ص هدنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 25١7 /ص ءال/ج مألا (5)

 .017/ص «8/ج «بلطملا دبع

 .شماهلاب 6 /ةرقفلا يف هجيرخت قبس حيحص ثيدحلا (؟)
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 © كَو ىذلام يِهرَبِإَو © ئَسوُم ِفُحُّص ىف ام ًاكتُي َمَل مَ ) : 36 هللا لاق 8ع 7 7 7 مو -و#
 هش - - 1
 [ 7-78 :مجنلا (١17 ئّرْخأ َرزو ةَرِزاَوُررَت أ

 :"' باتكلا لهأب قحلي نم :مألا

 ةاروتلا لهأ ةماعلا دنع روهشملا باتكلا لهأ ناكو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 كبك هللا نأ انطحأو «ليئارسإ ىنب نم اوناكو ؛ىراصنلا نم ليجنإلاو .دوهيلا نم

 ٍفُحّص فام تي َّمَل مَآ ) :ك هللا لاق ,ناقرفلاو «ليجنإلاو «ةاروتلا ريغ ًابتك لزنأ

 .ًافحص ميهاربإل ّنأ - ىلاعت هللا - ربخأف «ناتيآلا 6 ٌّكو ىذَلأَمِيِهَرَبإَو © ئىَسوُم

 :"' نخؤت ال نمو ةيزجلا هنم نخؤت نميف فالخلا :(اضيأ) مألا

 بتك هلو ليجنإلاو ةاروتلا نافورعملا ناباتكلاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 م( :َكَبَك هللا لاق :تلق ؟ تلق ام ىلع لد امو - رواحلا :يأ - لاق ءامهاوس

 باتك ةاروتلاف «ناتيآلا « ّقَو ىلا َميِهَرَتإَو © ىَسوُم ٍفُحَّص ىف امي ايي ْمَل
 ةالصلا مهيلع -_- ميهاربإ باتك فحصلاو « ىسيع باتك ليجإلاو « ىسوم

 .برعلا نم ةماعلا هفرعت ملام - مالسلاو

 .ةلماك انه تايآلا تدرو )١(

 «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 717 /ص «ينزملا رصتخم رظناو ,.177 /ص 4 /ج ءمألا (؟)

 .065٠1/ص ./ج

 فالتخا باتكو 5٠١. /ص .«ثيدحلا فالتخا - ينزملا رصتخم رظناو ١2151/ص 4 /ج مألا (")

 رظناو «ميهاربإ باتك ةوالت فرعي سيلو :اهرخأ يف دازو انه درو ام ىنعمب 41 /ص «ثيدحلا
 .087“ /ص ه /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .54 /ص 3 /ج «نآرقلا ماكحأ
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 :"' (يلولاب يلولا نخأ) باب :(اضيأ) مألا
 ٍفُْحّص ىف امي كتي ْمَل ْمَأ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 6-1000 7 - .مار 357
 .تايآلا © ْئَرْخَأ َرْزو ةَرِزاَو رت الأ © قو ىلا َميِهَريِإَو © ىَسوُم

 نابأ نع ءرجبأ نب كلملا دبع نع «ةئييع نبا انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ينجي ال هنأ امأ» :ّي ىنلا لاقف هب دهشأ هللا لوسر اي ىنبا :لاق « ؟ اذه نم»

 .ثيدحلا "'« هيلع ينجت الو كيلع

 هللا لاقف ميهاربإ ءاج ىتح هريغ بنذب ذخؤي لجرلا ناك :لاق ءسوأ نب ورمع

 دو - هس 0000 م 2 58

 .ناتيآلا 6 ئَرْخأ َرْزو ُةَرِاَو ُرِرَت الأ © ّىَو ىذنلا َميِهَرتإو ) كك

 :ىلاعت هللا لوق يف - ملعأ هللاو- تعمس يذلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 55 4# ه 7 م م

 .ةيآلا ( ئَرْخأ َرزو ٌةَرِزاَوُررَت ل

 ناك وأ لتق نإو هلام نود هندب يف كلذو «هريغ بنذب دحأ ذخؤي ال نأ

 هللا نأل ؛ ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف هبنذب دحي ملو ءذخؤي ملو ؛هريغ هب لتقي مل ًادح
 كلذكو ءاهيلع مهبقاعو «مهسفنأ لامعأ ىلع دابعلا ءازج لعج امثإ زعو لج

 نم ةعونمم مهلاومأف امهاوس ام امأف ؛هتلقاع ىلع نييمدآلا ىلع رحلا نم اطخلا

 فاالتخا باتك رظناو 2170 /ص «دئسملا ينزملا رصتغ رظناو 246 /ص الج ءمألا )0ع(

 .د /قيقحت مألا رظناو 0 17و"7١/ص ؛١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ء.15 /ص «ثيدحلا

 .1١5و7١7” //ص 28 /ج «بلطملا دبع

 /مقرب 2155و560١ /ص 2, /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «حيحص ثيدحلا )ع0
 .7؟6
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 ةاكزو ةفايض نم اذه ىوس قوقح مهلاومأ يف مهيلعو .مهريغ ةيانجب ذخؤت نأ

 .ةيانجلا هجو نم سيل - كلذ -و ؛كلذ ريغو

 00 ىراسألاب ءادفلا :(اضيأ) مألا

 « فيقث مكئافلح ةريرجم تذخأ» :6 هللا لوسر لوق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ,هتاهج عيمج نم هكرشل «لاملاو مدلا حابم «كرشم ذوخأملا نأ وه اغإ «ثيدحلا

 ةريرجم تسبح :يأ «تذخأ :لوقي نأ ركتي مل اذكه ناك املف «حابم هنع وفعلاو

 :لاقف ةيالولا ددشي نم ضعب اذهب طلغ دقو :ىلاعت هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةهج لكب ذخؤي نأ لحي كرشم اذهو «نيملسملا نم - يلولاب - يلولا ذخؤي

 امأ» :لاق ءمعن :لاق « ؟ كنبا اذه» :نيملسم نيلجرل © هللا لوسر لاق دقو

 ٌةرِزاَو ُررت الأ ) :كْك هلل ىضفقو .ثيدحلا '''« هيلع ينجت الو كيلع ينجي ال هنإ

 ًاحابم هلاسرإو «هريغ ةيانج ريغب ًالالح اذه سبح ناك املو «ةيآلا « ئَرَخَأَرَز
 لان اذإ ًاعوطت ىلخيو .هسفنب كلذ هقاقحتسال ؛هريغ ةيانجمب سبحي نأ ًازئاج ناك

 .هسباح بحي ام ضعب هب

 :"' (يلصملا يدي نيبرورملا 4) باب :ينزملا رصتخم

 هللا باتك نم هيلع لدي امف - رواحملا :يأ - :ليق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هنأ - ملعأ هللاو - ةيآلا ( ئَرْخَأ َرْو ُةَرزاَو درت لأ ) هللا ءاضق :لبق ؟ اذه نم
 ناك املف ءاهيلعو هسفنل لك ىعس نوكي نأو ؛هريغ لمع لجر لمع لطبي ال

 .هريغ ةالص عطقي لجر رورم نوكي نأ زجي مل ءاذكه اذه

 .١17و9١151/ص .ه /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .,107 /ص «؛ /ج .مآلا )١(

 .ةقباسلا ةرقفلاب هجيرخت قبس ثيدحلا (؟)

 : ١٠؟ /ص «ثيدحلا فالتخا باتك رظناو ,ه١0؟١/ص «ثيدحلا فالتخا ينزملا رصتخم قفرشز
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 (م..مجنلا) ''* ( َْعَس اَم الإ نسفِإَلِل َسِيَل نأَو ) : كَ هللا لاق

 :''' ةعمجلا ىلإ يشملا :مألا

 :كبو هللا لاق لمعلا :عضوملا اذه يف يعسلا نأ لوقعمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا  ئعَساَم الإ ٍنشِإلِل سل أَو ) :لاقو «ةيآلا [4 :ليللا « ٌقَسَلْركيَعَس نإ )

 ش :ريهز لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 اوُلأَي مو اوُمْيِلُي مو اوُلَمْفَي ملف © ٌمُهوُكِرُي يكل ٌموق ””مُهدعب ىعس 5 رف

 :' ثيدحلا فالتخا ةمدقم :ينزملا رصتخم

 نأ تيورو انيور دق - رواحملل :يأ - هل تلقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نحن انلقف «هيبأ نع جحي نأ الجرو ءاهيبأ نع جحت نأ ةأرما رمأ ك# هللا لوسر
 نع دحأ يلصي الو ءردحأ نع ٌدحأ موصي ال :اعم تنأو نحن انلقو .هب تنأو

 دحأ جحي ال :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا ْنأ ىلإ انباحصأ ضعب بهذف .دحأ

 ندبلا ىلع لمع جحلا :لاقف «هيف انفلاخ نمم دحأ هل جتحا نإ تيأرفأ .ءدحأ نع

 :كك هللا لوق لّوأتو .هسفن نع الإ ءرملا هلمعي نأ زوجي الف .موصلاو ةالصلاك

 هنع جوجحلاو «لمعلا :يعسلا لاقو «ةيآلا « َْعَس اَم اَلِإ ٍنَشِلِل َسْيَل نأ )

 ؟ 6 هللا لوسر دمحم ثيدحلا اذه ىور يذلا نأ الإ هيلع ةجحلا لهف «لماع ريغ

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )1١(

 .د /قيقحت مألا رظناو .45و9” /ص «١/ج .نآرقلا ماكحأ رظناو ءك195/ص ء31/ج ءمألا (؟)

 .787 /ص 7 /ج «بلطملا دبع

 .هانتبثأ ام لصألاو أطخ اذهو .مهدهعب :مألا ةياور يف (*)

 يعمصألا ةياور يه مألا يف بتك ام نكلو ءلصألل ةقفاوم يهو ومالي ملو :نآرقلا ماكحأ يف 0

 .اهانتبثا اذل يرمتنشلاو

 .17/ص .ثيدحلا فالتخا باتك رظناو .١48/ص «ينزملا رصتخم (4)
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 دحأل سيل نأو ك# هلوسر ةعاط ضرف هللا نأو .هثيدح ثيدحلا لهأ تبثي نم

 .هانعم هللا نع نيبملا باتكلا هيلع لزنملا هنأل ؛ هعم لوأتلا الو .هفالخ

 ١", (تيملا ىلع يحلا ءاكب 4) باب :(اضيأ) ينزملا رصتخم
 « هيلع هلهأ ءاكبب بذعيل تيملا نإ» :هنع هللا يضر رمع ثيدح ركذ نأ دعب

 .- اهنع هّللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ ْدَرَو .ثيدحلا

 نوكي نأ هبشأ كي هللا لوسر نع ةشئاع تور امو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هلوق يف ليق باتكلا ةلالد نيأف :ليق نإف ,ةنسلا مث باتكلا ةلالدب .هنع أظوفحم

 ةقلعتملا تايآلا نم اهريغ ركذو «ةيآلا « كَ ام اَلِإ نَشِإْلِل َسْيَل نأَو ) :كَع

 ."7« هيلع ينهت الو كيلع ينيب ال هنإ» :ثيدحو عوضوملاب
 [؛؟:مجنلا] ''' © ْكَبَأَو َكلَحْضُأ َّوه ءُهنَأَو ) : كو هللا لاق

 :''' (تيملا ىلع يحلا ءاكب 4) باب :ينزملارصتخم

 :تلاقف ةشئاعل كلذ تركذ © رمع تام املف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 هلهأ ءاكبب نمؤملا بذعي هللا نأ كلي هللا لوسر ثدح ام هللاو ال رمع هللا محري

 « هيلع هلهأ ءاكبب ًاباذع رفاكلا ديزي هللا نإ» :لاق ك# هللا لوسر نكلو هيلع

 ثيدحلا اذه جيرخت قبس دقو 24177 /ص «ثيدحلا فالتخاو ,517/ /ص «ينزملا رصتخم )١(

 اهسفن ةروسلا نم 4١ /ةيآلا ريسفت رظناو «ماعنألا ةروس نم ١74 /ةيآلا ريسفت يف ؛هريسفتو

 .انه امب ةقلعتم يهف

 .مجنلا ةروس نم ةقباسلا ٠"ا/ /ةيآلا ريسفت يف هجيرخت قبس ثيدحلا ةفإ

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (*)

 ثيدحلا فالتخا باتكو «4 ٠07 /ص دنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 2517 /ص «ينزملا رصتخم (4)

 ةيآلا ريسفت رظناو «ماعنألا ةروس نم ١74 /ةيآلا ريسفت يف ةصقلا لماك رظناو .157” /ص

 .انه امب ةقلعتم يهف 9 /مقر ةقباسلا

١ 017/ 



 هد شارد رس 20 0 0 دلل موو 57

 0 ئرخأ َرزو ةَرِزاَو 0 الأ ) :نارقلا مكبسح اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقف

 َكَحْضَأ ) :"” لاق - هللاو .كلذ دنع امهنع هللا ىضر سابع نبا لاقو «ةيآلا

 .ءيش نم رمع نبا لاق ام هللاوف :ةكيلم نبا لاق «ةيآلا « ْككَبَأَو

 - - ول م

 [١1:مجنلا ”' © َنوُدِمَس ّمتنأَو ) : كو هللا لاق

 :('' (ةقرفتم تايآ #2 - يعفاشلا - هنع رثؤي ام) باب :نآرقلا ماكحأ

 يدهم نب دمحم نب دمحأ) هللا دبع وبأ ينربخأ .ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 نب هللا دبع نب دمحم انربخأ ءديعس نب رذنملا نب دمحم انريخأ «(ىسوّطلا

 :لاق مكحلادبع

 :لاق «ةيآلا © َنوُدِمَس متن ) :َكك هللا لوق يف :لوقي يعفاشلا تعمس

 .نومِطربم باضغ :مهضعب لاقو .ةيريمحلاب «ءانغلا وه :لاقي

 (”" اَهَلَف :هب لجرلا ثّدحي ام لكو ءدومسلا نم :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .دوُمَسلا :وهف هيلإ عمتسي ملو «هنع

 ةروس يف تدرو امك اهانتبئأ دقو © 1174 :ماعنألا] ( ئَرْخَأ َرْروُةَرزاَوُررَت اَلَو ) :ةيآلا صن درو )01(

 «نيتيآلا نيب خاسنلا دنع سابتلا لصح هلعلو [م :مجنلا] « ئَرخأ َرْزو ةَرِاَ رت الأ ) :مجنلا

 .- ملعأ هّللاو - دحاو امهريسفتو

 :مجنلا] ( كَبأَو َكلَحْضُأ َوه هنو ) :يه ةيآلاو نيسوقلا لخاد ةلالجلا ظفل عضو رصتخملا يف ()

 ةشئاع لوق دعب «ةعقاولل داهشتسالا يف ًاسابتقا اهركذ امهنع هللا يضر سابع نبا نأكو [؛1

 .اهنع هللا يضر

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (29)

 .175و8١!1/ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ (:)

 .ثيدحلا كلذب متهيو هيلإ تفتلي مل :يأ :هنع اهلف 2(
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 رولر دمر هل و ص
 (0؟:مجنلا] ''' © أوُدَبَعَاَو ِهّلِل ًاودجتت"اف ) : كيو هللا لاق

 :'") (ركشلاو ةوالتلا دوجس) باب :مألا

 أدبي نأ بحاف :- لوقي مث ...ةدجس مجنلا ينو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دحأ لعلف :لئاق لاق نإف .هعمس نم دجسي نأو .دجسيف ةدجسلا أرقي يذلا

 مجنلا يف دوجسلا نأ دحأ يعدي الف :ليق .رخآلا خسن "' نيثيدحلا نيذه

 « اوُدّبَعَأَو هِي اوُدَجمآَف ) :زعو لج هللا لوقل .دوجسلا ةنسلا نأل ؛ىلوأ نوكي

 نم فالتخا اذه لاقي نكلو .خوسنم الو خسان اذه نم دحاول لاقي الو «ةيآلا

 .حابملا ةهج

 :' (نآرقلا دوجس) باب :ينزملارصتخم

 « مجنلآ ) :28 ينلا دنع أرق هنأ ديز ثيدح امأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ينلا دجسي ملف ؛ئراقلا وهو دجسي مل ًاديز نأ - ملعأ هللاو - وهف .دجسي ملف

 .هب كَ ىبلا هرمأيف ًاضرف هيلع نكي ملو

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 .15/ص «ثيدحلا فالتخا باتكو 44١. /ص ؛«ينزملا رصتخم رظناو .17/ص ١ /ج«مألا (؟)

 .ىرخأ اهكرتو ةرم يي ينلا دجس ثيح مجتلا ةدجس نأشب نيدراولا نيثيدحلا ىلإ ةراشإ (9)

 .مجنلا ةروس نم ١ /ةيآلا ريسفت رظنا

 5 قيقحت مألا رظناو 2.11” /ص .دئنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 2.144١ /ص «ينزملا رصتغ معدد

 .15/ص .ثيدحلا فالتخا باتكو ,.049و5 48 /ص ٠١. /ج ؛بلطملا دبع
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 نع .ملسأ نب ديز نع .دمحم نب ميهاربإ انربخأ :هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 ينلا دجسف .دجسف ©« ةدجسلا ) :8 ىبنلا دنع أرق ًالجر نأ ءراسي نب ءاطع

 لوسر اي :لاقف 8 ينلا دجسي ملف .دجسي ملف ةدجسلا هدنع رخآ أرق مث 8

 ملف 6« ةدجسلا ) كدنع تاأرقو .«تدجسف ©« ةدجسلا ر/ :كدنع نالف أرق هللا

 .ثيدحلا ''« كعم تدجس تدجس ولف ًامامإ تنك» :كِي ينلا لاقف ؟دجست

 دنع أرق هنأ ىكحي هنأل ؛ تباث نب ديز هبسحأل ينإ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .راسي نب ءاطع ءأعم نيثيدحلا ىور امنإو .دجسي ملف « مجنلا ) :# ىبلا

 .ءدجسيف © ةدجسلا ) :أرقي يذلا أدبي نأ بحأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام لمكأ مث - خلإ ...نيثيدحلا نيذه دحأ لعلف لئاق لاق نإف .هعم اودجسيو

 .- ًايفرح ىلوألا ةرقفلا يف درو

 تاق هلاجر :رجح نبا ظفاحلا هنع لاقو «حيحص لسرم وهو ءأدج فيعض هدانسإ ثيدحلا 00(

 5909 /مقرب 204 /ص «١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب ىعلا ءافش رظنا « لسرم هنأ الإ
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 وامة مه
 (١:رمقلا 1 ''' 4 ُرَمَقْلاَّقَشْنآَو ةعاّسلا ترتقأ ) : كه هللا لاق

 :"' نيديعلا ف ةءارقلا :مألا

 :لاق عيبرلا انربخأ

 «ينزاملا ديعس نب ةرْمَّض نع «سنأ نب كلام انربخأ .لاق يعفاشلا انربخأ
 2 هيبأ نع

 ناك :لاقف ؟رطفلاو ىحضألا يف هللا لوسر هب أرقي ناك ام :يثيللا دقاو ابأ

 ُةَعاَصلَ تبق ) و ؛ةيآلا « ٍديِجَمْلآ ٍناََرقْلاَو تق ) :ب ارقيف# هللا لوسر
 .ثيدحلا 6 ٌرَمَقْلا َقَشْنََو

 :ب ىلوألا ةعكرلا يف نيديعلا يف أرقُي نأ بحأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأ بحأ كلذكو «ةيآلا « ٌةَعاَسلَأ ِتَبرقَأ ) :ب ةيناثلا ةعكرلا يفو « ©« ق))

 لأس «هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ هللا دبع نب هّللا ديبع نع ؛

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 "1 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 27١9 /ص ءال/ج «مألا رظناو .5177/ص ء١/ج ىألا ()
 مألا رظناو «417و 757 /ص «ينزملا رصتخم رظناو .ق ةروس نم ١ /ةيآلا ريسفت رظناو
 .١01و 509 /ص 7 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت

 رظنا ,ثيدحلا اذه دنس يف الو دنسملا يف درت مل ةدايز هذهو «هيبأ نع :مألا يف تدرو اذكه فرز

 ١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظناو 2168 /ص «١/ج .يعفاشلا دنسم بيترت

 - كلذل هبتنيلف .حيحص نسح :يذمرتلا لاقو .حيحص ثيدحلاو 47١« /مقرب 27377 /ص
 .- ملعأ هّللاو



 « حوُت اَلَسْرَأ ان ) :ءاقستسالا نم ةيناثلا ةعكرلا يف أرق نإو «ءاقستسالا يف أرقي

 .كلذ تببحأ ١[ :حون]

 :"' (ةعمجلاو نيديعلا 4 ةءارقلا) باب :(اضيأ) مألا

 عيبرلا لاق

 :ب لاقف ؟نيديعلا يف أرقي نأ بحت ءيش يأب :هللا هحر يعفاشلا تلأس

 .ةيآلا © ةَعاَسلاٍت برقا 3و <« ق)

 "7 ( اَرَصّرَص اً َمَِِلَع ائلَسْرَأآَنِإ ) : قي هللا لاق

 ("' حيرلاو باحسلا ةيؤر دنع تاصنإلا 4 لوقلا :مألا

 دشار نب ءالعلا انثدح .لاق مهتأ ال نم ينربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 88 ينلا اثج الإ حير تبه ام :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ؛ةمركع نع

 ًاحاير اهلعجا مهللا .ًاباذع اهلعجت الو ةمحر اهلعجا مهللا» :لاقو هيتبكر ىلع

 .ثيدحلا ''”« ًاحير اهلعجت الو

 :قلك هللا باتك يف امهنع هللا يضر سابع نبا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « اَرَصّرَص احر َمِهَلَع ائلَسْرَأ آَنِإ )

 )١( /ص ءال/جءمألا  3١4/ص «8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 0801.

 0 :رمقلا] (ٌروَعَسُمٍ سْحت ٍمْوَي ىف اصْرَص اً ِْهَلَع انلَسرأآنِإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 /قيقحت مألا رظناو ١٠٠3و 191 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .7 57 /ص ء/ج مألا 5

 .665و 6656 /ص 5 /ج .بلطملا دبع .د

 24177 /ص ١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءًأدج فيعض هدانسإ ثيدحلا (5)

 6٠0١ /مقرب



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اًراكتأ ٌنُهَسلَعح © ءاشنإ ٌنهأَشنَأ ان انِإ © ٍَعوُفرم شْرْفَو ٠ قو هللا لاق

 [مبع؛ :ةعقاولا ] 004 ا َرَثأ اًبَرَع ©

 :"' (ناعللا) باب :رهازلا

 - دارأ «ةيآلا © َةَعوُفْرُم شرفَو ) :ك هللا لوقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 آنِإ ) :كك هللا لوق كلذ ىلع ليلدلاو .ةعوفرم شرف تاوذو - ملعأ هّللاو

 .تايآلا © اًباَرَثَأ ابرَع © اًراكتأ ٌىُهَنلَعْح © ءاَشنإ ٌنُهتَأَشنَ

 .اهركذ مدقت ىتلا ةعوفرملا شرفلا تاوذ انأشنأ انإ دارأ

 :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق :- نوكي ريسفتلا اذه ىلعو - :يرهزألا لاق

 بحاصب سيل يذلا ينازلا :يأ .ثيدحلا "”« رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا »
 وه امنإو ءمجرلا :رجحلا ىنعم سيلو ءدلولا نم هل ءيش ال «ةبيخلا شارفلا

 .ةبيخلا :يأ .بارتلا هل :مهلوقك

 يف هل قح ال :يأ ؛ثيدحلا « رجحلا رهاعللو » :هلوق ىنعم :ديبع وبأ لاقو

 .بسنلا

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )1١(

 .418/ص .يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا (؟)

 09 /ص 3 جا «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءاقش رظنا «حيحص .هجيرخت قبس ثيدحلا فره

 5١. /مقرب



 1 ةعقاولا 1 ''' © َنوُرْهْطُمْلا ال الإ د هش ُهَّسَمَي ل: كِبَق هللا لاق

 نآرقلا ريسفتب يعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 :"'' (هلوزن ببسو هيناعمو

 © َنوُرْهَطُمْلا الإ َدُهّسَمَي آل ) :ىلاعت هللا لوق يف :هلل هحر يمقاشلا نع

 :ريسفتلا لهأ اهيف فلتخاف :لاق «ةيآلا

 «ةالصلا هل زوجت رهطتم :ىنعي :رّهَطُم الإ هسمي ال ْضَرَف :مهضعب لاقف

 .ةنسلا نم هل دهشي ام ركذو :ةيآلا هلمتحت ىنعملا اذهو

 3 م <

 ُهّسَمي آل ) :هلوق يف ريسفتلا لهأ ضعب بهذ دقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .بونذلا نم نورهطملا الإ ظوفحملا حوللا يف هسمي ال :ىنعي .ةيآلا © َنوُرَهْطُمْل اَلِإ

 . 7 ةكئالملا :ىنعي

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 ١/ج ءننسلاو راثآلا ةفرعم رظناو .(شماه او نتملا) 187 /ص ء١/ج «يعفاشلا بقانم (؟)

 .1486-1417 /ص

 مهمحر دهاجمو ؛ةمركعو «ريبج نب ديعسو ءامهنع هللا يضر سابع نبا :لوقلا اذهب لاق نم ةيفإ

 11١ /ص يف يربطلا حجر دقو 110و5659/ص 21١ /ج «يربطلا ريسفت هت يف درو امك هللا

 .بونذلا نم ًارهطم ناك ام لكو «ءايبنألاو ءلسرلاو ؛ةكئالملا ىلع نيرهطملا ظفل ميمعت
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 07 ( اًهِحْور ىف كل دتجت ىتّلأ َلْوَق هلأ َعِمَس َدَق ) : 35 هللا لاق

 7 (ناسحتسالا لاطيإ) باب :مألا

 ءأسوأ هيلإ وكشت تماصلا نب سوأ ةأرما - ههه - هتءاجو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « اَهِحْوَر فكرت ىلا لوقُهَّأ َعِمَس َدَق ) :كتَو هللا لزنأ ىتح اهبجي ملف
 "' ( مهياَسن نِّم مكنم َنورهنظي نيرذلا ) : كك هللا لاق ملم هس 2 مادو م اول الص 1

 :*” ةعلتخملا قالط  فالخلا :مألا

 تقلط اذإ :لاقف «ةعلتخملا يف سانلا ضعب انفلاخف :هّللا همحر يعفاشلا لاق
 موقت ال ًاثيدح ركذف ؟ًاربخ هلوق يف يوري له هتلأسف .قالطلا اهقحل ةدعلا يف
 لاق دقف :لاق .تباث ريغ كدنعو اندنع اذه :تلقف .هدنع الو اندنع ةجح هلثمب

 ُهمآَو هلأ لإ ىكتْفَتَو اًهجْوَر ىف كلِدتجت ىتْلا َلوَق هلأ َعِمَس ْدَه ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(
 ١[. :ةلداجلا] ( ٌريِصَب ميس د نإ ًاَمُكَرْواَحت ُعَمْسَي

 بابلا ةياهن يف يقهيبلا دازو ءالال/ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 598 /ص الج ىألا (
 مكحلا در يف لوقعملاو ةنسلاو باتكلاب لال دتسالا يف - يعفاشلا :يأ - مالكلا طسبو :هلوق

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو «عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ىلع سايقلا نود «ناسنإلا هنسحتسا امب
 9 ْ .18/ص .95/ج .بلطملا

 لإ ْرُهْمَهَمَأ نإ ْرِهِتَهْمَأ يره ام مهيآس ني مُكدي َنوُروْظُم َنيِذلا ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (5)
 .[؟ :ةلداجل] © ٌروُقَغ ْؤُفَعَل هلأ تِبِإَو موو ٍلَوَْلأ َنِّم اركنُم َنوُلوُقَيَل َمُجّيإَو "َرُهَئْدَلَو ىعلأ

 .1552/ص 3 /ج .بلطملا دبع .د / قيقحتن مألا رظناو 2.1١6 //ص 6 /ج مألا 2

١. 



 عامجإلاو .رثألاو ؛نآرقلا نم هيف يتجح :تلق ؟اهمزلي ال قالطلا نأ يف كتجح

 :تلق ؟نآرقلا نم ةجحلا نيأو :لاق .اهمزلي ال قالطلا نأ ىلع لدي ام ىلع

 ىرخأ ةلدأ ركذو - ةيآلا ( مِهيآسَن ني مُكدِم َنوُرِهْظُي '"َنيِذْلا ) :ىلاعت هللا لاق

 ل ثاريملاو .ءاليإلاو .ناعللا ىلع

 :"” هجاوزاو 48 هللا لوسر رمأ ف ءاج ام :(اضيأ) مألا

 ام مِهياَش ني مُكم َنوُرِهَظُي َنيِذلأ ) :كي هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مهندلو يئاللا نأ :ىنعي «ةيآلا « ْرُهَتَدَلَو ىلا الإ ْدُهْمَهمُأ نإ ْرِهِتَهَمُأ يره

 «تاهمأ هب نكيف ؛دولوملل ًاعاضر نئدحي يئاللا سيل ,تاهمأ الإ طق نكي مل يئاللا

 مألاو كي يبلا ةمرح وأ «هنثدحي وأ .نهمرحي لجر هثدحي ءيشب نم رح ءالؤه لكف

 .- ملعأ هّللاو - اهريغ مألا مسا هيلع عقي نمم انفصو امك ضعب نود ضعب

 :"' ... ءامإلاو رئارحلا نم لحي ام ددع ل :يأ - بايلا اذه 4ك فالخلا :(اضيأ) مألا

 هل ةوسن عبرأ لجرلا قلط اذإ سانلا ضعب لاقف : هللا همححر يعفاشلا لاق

 ىتح حكني الف ,نهنم ةدحاو ىلع هل ةعجر ال وأ .ةعجرلا كلمي ًاقالط وأ ثالث

 اذل «ةلداجملا ةروس نم ةيناثلا ةيآلل سيلو ةثلاثلا ةيآلل هذهو «نيذلاو :ظفلب مألا يف تدرو )١(

 .- ملعأ هللاو - خاّنسسلا نم لصح سابتلالا كلذ لعلو «ةيآلا يف يه امك اهاندروأ

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.17١ /ص ١ /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو 15١ /ص .ه /ج ءمألا (؟)

 .7215و 756 /ص "5 /ج .بلطملا

 .580و 1/9 /ص 5 /ج «؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءك117/ص ءه /ج ءمألا ()
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 نكي ملأت ؛ ةدحاو قلط ولو «عبرأ نم رثكأ يف هءام عمجي الو ,نهتدع يضقنت

 .اهتدع يف اهتخأ حكتي نأ هل

 هئاسن قلطمل له :لوقلا اذه لوقي نم ضعبل تلق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اعبرأ حكني نأ هل ةجوز ال نمل َكْك هللا حابأ دقف :تلق :ال :لاق ؟ةجوز ًاثالث

 عمجي مل اذإ امهنم ةدحاو لك ةحابإ يف سانلا فلتخي مو .نيتخألا نيب عمجلا مرحو
 نيب هللا مكح دقو ؟ًاثالث امهادحإ قلط اذإ امهنيب عمج لهف .دارفنالا ىلع امهنيب

 .ةيآلا ( مهيآسن نِّم مُكسِم َنوُرَِظُي نينا ) :لاقو .-اهنم- ًاماكحأ نيجوزلا

 7 ءاسنلا نم قالطلا هيلع عقي نم :(اضيأ) مألا

 « مهيآَش نّم مكدم َنوُرَِظُي َنيِذَلأ ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 «قالطلا يف ىلاعت هللا ماكحأ نأ يف ًافلاخم ملعأ ملو جاوزألا هب ركذ ام عم «قيآلا

 امو ءاهعامج جوزلل لحي حاكنلا ةتباث ةجوز ىلع الإ عقت ال ءاليإلاو ,راهظلاو
 ىتح كلذ هبشأ امو .ضيحملاو مارحإلا يف عامجلا مرحم هنأ الإ .هتأرما نم لحي

 . اهم

 27 هيلع بجي ال نموراهظلا هيلع بجي نم :(اضيأ) مألا
 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 ني مُكدِم َنوُروُظُي َنيِذّْلا ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هّلا همحر يمفاشلا لاق

 اركبُم َن وقيل مكْيإَو ْرُهتْدَلَو ىعلا لِ ْمُهْمَهمأ : نإ ْمهجَممُأ م ام مويا
 رام

 .ةيآلا « ٌدوُفَغ ٌؤفعَل هلل تِبِإَو ةًروُرَو ٍلْوَقْلأ ني

 "75 /ص 25 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 6١ /ص م /ج «مألا )غ0

 «بلطملا دبع .د /قيقحن مألا رظناو 5١١ /ص «ينزملا رصتخم رظناو 21 72/ص 0 /ج .مألا ةهز

 .196 /ص كج



 ريغ غلاب نم ؛مكحلا هيلع ىرجو «ةقالط زاج جوز لكف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هيف لمكت مل نم وأ ءادبع وأ ارح ناك ءاوس «راهظلا هيلع عقو .هلقع ىلع بولغم

 هيف ىلاعت هللا مكحف «ةيلهاجلا ّقالط ناك راهظلا لصأ نأ لَّبِق نم ءيمذ وأ «ةيرحلا

 نمت ءالؤه لكو ءرفكي ىتح راهظلل هميرحتب رهاظتملا ىلع عامجلا مّرحف «ةرافكلاب
 .مهطوقع ىلع نيبولغم ريغ «نيغلاب اوناك اذإ هميرحتب عامجلا هيلع مرحيو «قالطلا همزلي

 :''' ناميألا ذل تارافكلاو رودنلاو ناميإلا :(اضيأ) مألا

 َنِم اركبُم َنوُلوَقَيَل ْمُيِإَو ) :ىلاعت هللا لوقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةرافكلا "' هيف لعج مث «ةيآلا 6 اًروُرَو ٍلْوَقْلَ
 ِ مما #0 ىيور لا 5-9 10 موص م ُِ 0 هاري ا 2- صر 2

 نأ ٍلَبقن ِمَِبقَرريرختف أو لاق امل نودوعي مث حراس نِم نورهتظي َنيْلاَو ) : ككهّللا لاق
 ةليج لال 5 6 21 ييما# عد هس ع مهل لس ل ع
 نيرهش ماّيصف دجيتمل نمف © " ريبخ نولمعت اميهّللاو صب تروظعوت لذ اساَمَتَي

 )0 9 هل ها سس و ا سس يك 1 يسرع 4 يهد شرم
 !؛-+ ةلداجملا ( ائيكَسِم نيس ماَعْطِإف عِطَمَسممْل نَمف اّساَمَتِي نأ ٍلَبق نم ِنيعِباَتَتم

 :”راهظلا :مألا

 9 مِيبأَسُن نِم َنوُرِهظُي َنيِذّلاَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

2 ًّّ 

 2 < © يسرلسا # )وأ مس لم سه 6 2# سرر 5 رس ع و
 هللاَو فب تروظعوت كلذ اساَمَتِي نأ ٍلَبق نْم ٍةَبقَر ريرختف أوُلاَق اَمِل َنوُدوُعَي

3 

 4/ج «بلطملا دبع د / قيقحت مألا رظناو «(نيميلا وغل» باب "7 //ص رظناو 5١ /ص ءال /ج مألا قد

 مألا رظناو «(هّللا ةعاط ريغ يف رذنلا يف فالخلا) 14١ /ص .ت/ج ءمألا رظناو 264و١6١ /ص

 «(ةرافكلا نم تيأر امب هيف رمأو) :ةرابعلا تدرو ثيح ع /ص 2ا/ /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت

 .7١١1/ص 3” /جو 788 /ص .١/ج .نآرقلا ماكحأ رظناو ,560 /ص «ينزملا رصتخم رظناو

 روزلاو لوقلا نم ركنملاب هفصو مغر ةجوزلا ةرشاعم ىلإ ةدوعلل ةرافكلا راهظلا يف لعج :يأ (؟7)
 .ةرسألا ةحلصم نم كلذ يف امل

 7 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (9)

 ْعِطَمسَي مل نَمَه اَمآَمََي نأ ٍلْبَق نم ِنَعاَعَتُم ِنيربَش ُماَيِصَف ْدَجحْرَل نَمَف ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا_ (4)

 .[4 :ةطاجلا] (( ملأ ثاَذَع َنيِفَكِلَو هلا ُدوُدُح كلو "ِلوُسرو هلل أويل كلذ ايكو ني ُماَعطَ
 امهف اهلبق ىتلا ”/ةيآلا رظناو 2707 /ص «ينزملا رصتخم رظناو «9ا//ص ه/ج ءمألا (0)

 هيفف 4137-440“ /ص «يرهزاألل يعفاشلا ظافلأ بيرغ ف رهازلا رظناو ءاهضعب عم ناتطبترم

 .191و5947/ص ."7/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ؛ةماه ةيهقفو ةيوغل دئاوف
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 .اآَمَكَي نأ ٍلَبَق نم نعام ِنَبَط ُماَيِصَف َدَجمْدَل نَمَه © رميح َنوُلمَْت ام
 .ناتيآلا © اًميكَسِم َنيس ُماَعطَِف ٌعِطَتَسيَْل نَمَف

 نأ ركذي نآرقلاب ملعلا لهأ نم ىضرأ نم تعمس :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا َرقأف ««قالطلاو - ءاليإلاو - راهظلا) :ةثالثب نوقلطي اوناك ةيلهاجلا لهأ

 هيلع لعج مث ءرهشأ ةعبرأ يلوا لهمأ نأب :ءاليإلا يف مكحو ءأقالط قالطلا

 ديري هتأرما نم لجرلا رهاظت اذإف «ةرافكلاب راهظلا يف مكحو .قلطي وأ ءيفي نأ

 كلذكو ءرهاظتم وهو لاحم قالط هب عقي الف «قالط الب اهميرحت ديري وأ ءاهقالط

 مزليو ءراهظلاب ملكتم هنأل ؛ رهاظتم وهف ًائيش يوني الو راهظلاب ملكت اذإ

 نم لجرلا رهاظت اذإو ءهنع طقس نمع طقسيو «قالطلا همزل نم راهظلا
 ال ناكف اهقلط اذإو ءرهاظتم وهف اهب لخد ام دعب وأ ءاهب لخدي نأ لبق هتأرما

 اكف نيتأرما قلط اذإو ءراهظلا همزلي ل اهنم رهاظت مث ةدعلا يف اهتعجر كلمي

 ةدحاو ةملك يف امهنم رهاظتف ءىرخألا ةعجر كلمي الو ءامهادحإ ةعجر كلمي

 .اهتعجر كلمي ال ىتلا نم هنع طقسيو ءاهتعجر كلمي ىتلا نم راهظلا همزل

 مأ ريغ وأ ««,تناك دلو مأ) هتمأ نم رهاظت اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ( مب .اسن نِم َنوُرِهظُي َنيِذّلاَو ) :لوقي َكْنَك هللا نآل ؛ راهظلا همزلي مل (دلو

 .راهظلا همزلي ال اميف «قالطلا الو «ءاليإلا همزلي الو هئاسن نم تسيلو

 '١( ؟ةرافكلا رهاظملا ىلع بجوي ىتم :(اضيأ) مألا

 5 هم و مور ص 7 . - ٠

 مياس نِم َنوُرِهَْظُي َنيِذْلاَو / :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا بقر ٌريرخَ اوف امل نووي

 بلطملا دبع د /قيقحت مألا رظناو 370 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 27794 /ص ف /ج «مألا 0غ(

 .77/ص تلج



 6 اوُلاَق اَمِل َنوُدوُعَي ) :يف تعمس ام "” تلقع يذلا :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لوقلا دعب ةذم هيلع تتأ اذإف .راهظلاب هتأرما سم مرح رهاظتملا نأ ةيآلا

 ام كسمأ اذإ هنأ :ىلإ نوبهذي مهنأك راهظلا ةرافك هيلع بجو دقف «هب هيلع

 .مرح ام لحاف .هفلاخف لاق امل داع دقف «لالح هنأ هسفن ىلع مّرح

 ةرافك هيلع نأ يف افلا ملعأ ملو ءاذه نم هب ىلوأ ىنعم هل ملعأ الو

 سيل هنأ يف ًافلاغ ملعأ مل امل :لاقي نأ زجي ملف ءرخآ رهاظتب دعي مل نإو «راهظلا

 ملو ءاهقلطي نأ هنكمي ام ردق راهظلا دعب هتأرما رهاظتملا سبح اذإو .ةيآلا ىنعمب

 .ةمزال هل راهظلا ةرافكف ءاهقلطي

 ةرافك هتمزل ءدبألا ىلع هيلع تمرحف اهنعالوأ .كلذ دعب اهقلط ولو

 :ىلاعت هللا لوق ىنعمو «ةدرلا ىلع تلتقف ؛«تدترا وأ ءتتام ول كلذكو ءراهظلا

 اهيف ةرافكلا نم هيلع بجوأ ام يدؤي نأل تقو «ةيآلا (« اَمآَمَتَي نأ ٍلَبَق ني )

 ملو «ةرافكلا لطبت مل .تقولا بهذف ةرافكلا لبق ةسامملا تناك اذإف .ةسامملا لبق

 بهذيف ءاذك تقو لبقو ءاذك تقو يف ةالصلا ذأ هل لاقي امك ءاهيف هيلع دزي

 الو .هدعب ءاضق اهادأ تقولا يف اهدؤي مل اذإف ؛هيلع ضرف اهنأل ؛اهيدؤيف تقولا

 .اهيدؤت نأ لبق تقولا باهذل اهيف دز هل لاقي

 :"' (ماعطلاو مايصلا لدع يف فالخلا) باب :(ًاضيأ) مألا

 ريرختف ] :لاق امل داع اذإ رهاظملا ىلع هللا مكح :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نيس ٌماَعْطِإَف ) عطتسي مل نإف © ِنْيَعِباَتَتُم ِنْيَرْبَس ُماَيِصَف ) دجي مل نإف 4 ِةَبَقَر

 قايسل طبضأ يهف «ينزملا رصتخم نم (تلقع) :انه هانتبثأ امو ءاذكه تقلع :مألا يف درو )١(

 .- ملعأ هللاو - ةرابعلا

 .4!/١/ص 23” /ج .بلطملا دبع .د / قيقحت مألا رظناو قلمك /ص 3ا/ج ألا قفز
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 ًاموي نيتس لكأي نأ نع رهاظملا كاسمإ نأ ًالوقعم ناكف «ةيآلا 2” « اًئيكَسِم

 :"” (راهظلا 4 ةنمؤملا قتع) باب :(اضيأ) مألا

 ْمُث مِيرَسُن نِم َنوُرِهَظُي َنيذْلَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا هحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ( اَسآَمَتَي نأ ِلَبَق نم ِةَبَقَر ٌريرخت اوُناَق اَمِل َنوُدوُعَي

 دجاو وهو لجرلا ىلع راهظلا ةرافك تبجو اذإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؟مالسإلا نيد ريغ ىلع ةبقر هئزجت الو ءةبقر ريرحت الإ اهيف هزجي مل ءاهنمث وأ ةبق

 طرش ناكو «ةيآلا [4؟ :ءاسنلا] © ٍقَِمؤُم ٍةَبقَر ريرَحَعق ) :لتقلا يف لوقي كك هللا نأل

 .- ملعأ ىلاعت هللاو - "”ليلدلاك ةرافك تناك اذإ لتقلا ةبقر يف ىلاعت هللا

 : 7 راهظلا # مايصلاب ةرافكلا هل نم :(اضيأ) مألا

 نإ عامود ملل ها سمور 2 < 37 5 .- .٠

 )02( اَسآَمَتَي نأ ٍلَبَق نّم ٍوَبقَر ٌريرَحَت ) :َكبَك هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 *س2 ها 2 » ير ىصكا ه2 يبق# مام 5دهم يرد موفر اسس يد * شرد

 نيربش ْماَيِصف دج مل نمف © ريِبَخ َنولَمْعَت اَمِي ُهّلاَو يب توظعوت ْرْكلذ

 .ناتيآلا © اَسآَمَتَي نأ ٍلَبَق نِم ِنْيَعباَعَتُم

 نم سيل ام اندرفاف ًاجاردإو ًاسابتقا يعفاشلا اهدروأ امنيب ةلصتملا ةيآلا اهنأك مألا يف تدرو )0(

 .- ملعأ هللاو - ساوقألا جراخ ةيآلا

 «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو :35١5 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 358٠١ /ص 0 /ج ألا )2

 لولاك ل05 /ص تلجأ

 ىلع اهيف صني ىل ام اهريغو راهظلا ةرافك يف ةنمؤم ةبقر قاتعإ بوجو ىلع ليلدلاك :يأ (9)

 .ةنمؤم اهقتع بجي ىلا ةبقرلا نأ

 دبع .د / قيقحت مألا رظناو 3706و :٠١ /ص «ينزملا رصتخم رظناو 0787 /ص ه/ج ألا )2(

 .١١//ص 25/ج «بلطملا

 "هب وُلكَعوُت يلد ) :ىلاعت هللا لوقل صقتنلا عم ةعبارلاب ةثلاثلا ةيآلا ةلصتم اذكه مألاب تدرو (6)

 . داهشتسالا اهداريإ نم فدهلا ناك امبرو «ةيآلل ًاليمكت اهانتبثأ اذل « ٌريِبَح َنوُلَمْعَت ام ُهَّلَو
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 موصلا قيطي ناكو ءاهقتعي ةبقر رهاظنملا دجي مل اذإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 رتشي ام الو .هريغ كولمم هل سيلو مداخو نيكسم هل ناك نمو .موصلا هيلعف

 هيلع ناك نكسمو همداخ ريغ كولمم هل ناك نمو .موصلا هل ناك هريغ ًاكولمم هب
 .هقتعيف ًاكولمم يرتشي نأ هيلع ناك .كولمم نمث ناك ول كلذكو «قتعي نأ

 7 هايصلاب ةرافكلا :(اضيأ) مألا

 ' ءراهظلا يف نيرهش موصي نأ هيلع بجو نمو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 ريغ وأ رذع نم رطفأ ىتمو ءهركذ زع هللا لاق امك نيعباتتم انوكي نأ الإ هزجي

 يف ماص نإ كلذكو .هموص نم ىضم امب دتعي الو .فنأتسي نأ هيلعف رذع

 مويو ءرطفلا موي) :سمخ يهو اهنع كي ينلا ىهن ىتلا مايألا نم أموي نيرهشلا

 موصلا فناتسا (- قيرشتلا مايأ :يأ - رحنلا دعب ثالثلا ىنم مايأو ءىحضألا

 لخد ىتمو .نهدعب امب دتعاو ءنهلبق ناك امب الو ءنهب دتعي ملو .نهيضم دعب

 نيرهشلاب يتأي ىتح موصلا فنأتسا هموص نم موي يف هرطفي ءيش هيلع

 وأ «ةعست اناك نإو «نيلاله ماص ةلهألاب ماص اذإو ءرطف امهيف سيل نيعباتتم

 .اموي نيتس وأ .نيسمخو ةينامث

 0 ماعطإلاب ةرافكلا :(اضيأ) مألا

 "77 اَمآَمَكَي نأ ٍلَبَق ني بق ٌريرخَت ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ِنيرْبْس ُماَيِصْف دج ْرَل نَمَق © ٌريِبَخ َنوُلَمْعَت اَمي هلآ "هب تروظَعوُت 3 لذ

 .ناتيآلا « ميكس َنيِيِس ُماَعَطَِف ْعِطَمْسيْرل نَمَق ١ اًسآَمَتَي نأ ٍلْبَق نِم ٍنْيَعباَعَتُم

 «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2317ه /ص «ينزملا رصتخم رظناو 17 /ص ه/ج ألا )غ0(

 .ل14١و ال17 /ص 3/ج

 ديع .د /قيقحت مألا رظناو 0 الو١ ١١"/ص «ينزملا رصتخم رظناو 25814 /ص ه /ج «مألا قفز

 .ل18وال ا, /ص .5/ج .بلطملا

 توظعوُ رمد ) :ىلاعت هللا لوقل صقنلا عم ةعبارلاب ةثلاثلا ةيآلا ةلصتم اذكه مألاب تدرو ()

 داهشتسالا اهداريإ نم فدهلا ناك امبرو «ةيآلل ًاليمكت اهانتبثأ اذل « ٌريِبَخ َنوُنَمْعَت ام ُهَلآَو فب
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 ةرافكلا ديري نيح عطتسي ملو «ةبقر دجي ملو رهاظت نمف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .معطي نأ هأزجأ «تناك ام ةلع وأ ضرمب «نيعباتتم نيرهش موص راهظلا نع

 لك ءأئيكسم نيتس نم لقأ معطي نأ هئزجي الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هتاتقي يذلا هدلب ماعط نم أدم نيكسم

 هزجي مل ؛ةقرفتم مايأ وأ ءدحاو موي يف نيدم نيدم ًانيكسم نيئالث معطأ ولو

 هللا نع ًلوقعم نآل ؛ دم ىلع نيكسم لك داز امب اعوطتم ناكو ؛نيثالث نع الإ

 ماعط ةليكم الإ مهيطعي الو ءًافاعضأ ماعطلا نمث مهيطعي نأ هئزجي الو

 ...دحاو لكل

 ...ماعطلا ناكم مهوسكي نأ زوجي الو

 نأ هئزجي الو «ريبكلاو مهنم ريغصلا ءاوسو ءملسم نيكسم الإ هتزجي الو

 ...مالسإلا نيد ريغ ىلع أدحأ الو ًابتاكم الو ًادبع معطي

 .اهلبق ةرافكلا ىنعم يف اهنأل ؛سيسملا لبق ماعطإلا يف ُرْفكُيو

 2" ماحلاو ةبئاسلاو ةليصولاو ةريحبلا :(ًاضيأ) مألا
 ريرحت ركذ نيح هيلإ هللا بدن ماعطإلاو ةبقرلا ريرحت :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « اَمآَمَتَي نأ ٍلَبَق نم ٍةَبقَرُريِرحَتَف ) :ةرّهاظملا يف كك هللا لاقو «ةبقرلا

 ('' مهئامإو باتكلا لها رئارحو نيملسملا ءامإ حاكن ف ءاج ام :(اضيأ) مألا

 - بجوأ نيح كلذكو : - رواحملل :يأ - تلقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ( ققياتتم تش امص دج نق ) :لاق مث : هراهظلا يف ةبقر قتع - ىلاعت هلل

 .١45و 45١ /ص .5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .184 /ص .5/ج «مألا )١(

 .5٠1/ص ؛.5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .1608/ص .ه /ج ءمألا قفز
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 :'' (ناسحتسالا) باب :ةلاسرلا

 هتيانج نم لجرلا مرغي يذلا امو :لئاق لاق نإف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 َنوُدوْعَي 4 ماش نِم َنوُرهْظُي َنيِذْلاَو ) :هللا لاق :تلق ؟أطخلا ريغ همزل امو

 قلعتي امم اهريغ تايآ ركذو - 6 اّمآَمَتَي نأ ٍِلَبَق نّي ِةَبَ َِبَقَر ٌريِرحَتَ أوُاق اَمِل

 .""" - لاؤسلاب حورطملا عوضوم اب

 :"' (هقفلا لوصأب يعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 عيبرلا انثدح :لاق سابعلا وبأ انثدح :لاق ىسوم نب دمحم انربخأ

 مث مَ ذ نِم َنوُرِهظُي َنيِدَلاَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ْرَل نَمَف ) :هلوق ىلإ | «ةيآلا « اَسآَمَكَي نأ ٍلَبَق نّي ٍةَبَقَر ٌريرحَتَف أوُناَق اَمِل َنوُدوُعَي

 هيزجي الو «ةنمؤم ةبقر الإ هيزجي ال :انلقف «ةيآلا © اًنيكَسِم َنيِيس ُماَعظِإَف ْعِطَتَسَي
 .اسامتي نأ لبق ماعطإلاو ءأنيكسم نيتس معطي نأ الإ

 [4؟ :ءاسنلا] 6 ٍةَنِؤُم ِةَبَقَر ) :لاقف عضوم يف قتعلا يف ةرافكلا هللا ركذ اذإو

 ال ةرافكلا نأ ملعن- راهظلا يف امك - (ةبقر) :لاقف ءاهلثم ةرافك ركذ مث «ةيآلا

 امهنأ يف ناتعمتجم امهنأل :- لاق نأ ىلإ مالكلا قاس مث - .ةنمؤم الإ نوكت
 يف كلذ طرشو- ًالدع ركذي ملو انزلاو عيبلا يف دوهشلا ركذ امك - ناترافك

 نأ ىلع لدي ةداهش امهنأ يف امهعامتجاو لدعلا طرشو - ةيصولا ىلع داهشإلا
 .- هيف مالكلا طسبو - لودعلا الإ اهيف لبقت ال

 )١( /ةرقفلا ةلاسرلا  2.151١/ص 2157175 /ةرقفلاو 0549 /ص 06١.

 395 /ةيآلاو 47 /ةيآلا ةرقبلا ةروس نمو «4 /ةيآلا ءاسنلا ةروس نم :يه اهركذ ىتلا تايآلا 4

 .88 /ةيآلاو 46 /ةيآلا ةدئاملا ةروس نمو

 /ص «يزارلل /يعفاشلا بادآ رظناو 0781و 87 /ص .١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم ()

 ةفض
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 حَسفَي أوُحَسف وفا يلجأ لف اوثدقت هك لف : كْبَو هللا لاق

 () ( أوشن أوُرشنأ َليِق اَذِإَو

 0 ليلا يقي لجرلا :مألا
 . وُحَسفَت َمُكَل َليِق اَذِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « اوُرُممآَف أوشن لِ اًذإَو ْمُكَلُهَهآ حَسفَي أوُحَسْفأَف ٍسِدَجَمْل

 ؛عفان نع رمع نب هللا ديبع نع «ةنيبع نبا انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 مكدحأ نميقي ال :هَؤ هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 .ثيدحلا "” اوعسوتو اوحسفت نكلو «هيف هفلخي مث ؛هسلجم نم لجرلا
 نأ - مامإ ريغ وأ ًامامإ ناك نم - لجرلل هركأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .اوحسفتي نأ مهرمان نكلو ؛هيف سلجي مث هسلجم نم ًالجر ميقي
 إن بأ ينثدح لاق «دمحم نب ميهاربإ انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 هميقيف لجرلا ىلإ لجرلا دمعي ال» :لاق و ينلا نأ ءامهنع هللا يضر رمع

 .ثيدحلا ب هيف لعقي مث هسلجم

 لاق :لاق جيرج نبا نع «ديجملا دبع انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 موي هاخأ مكدحأ نميقي ال» :لاق لَو ينلا نأ ه رباج نع ءىسوم نب ناميلس

 .ثيدحلا '*”« اوحسفت لقيل نكلو ةعمجلا

 اوُحَسفأَف ٍسَِجَمْلآ ىف و اوُحَفَت مك لف اذ امم َنيِذّلَأ يأتي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (1)

 ُهّللآَو ٌوَسَجَرَد َملِعْل اوتو َنيِذْلاَو ْحُكَدِم اوُنماَ َنيِذْلأ هَل عقر اوُرْشنأف اوُرشنأ لق اّذِإَ مك هلل حَسْفَي

 0 :ةلداجلا] (ٌيبَح َنوُلَمَمَت اَمِب

 141١-471. /ص .7؟ /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 33١4 /ص «١/ج مألا (؟)
 .117 /مقرب «4 ٠0 /ص ."؟ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا فرفإ

 /ج «يعفاشلا لئسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا حيحص وهو دج فيعض هدانسإ ثيدحلا 2

 .5114 /مقرب ك٠ ه/ص

 7 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ء.حيحص وهو .ءفعض هدنس يف ثيدحلا (6)

 .556 /مقرب .4005 /ص
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 01د َةَقَدَص َمُكَدَوََخ ىَدَي نيب أوُمِِدَقَف َلوُسَرلآ يجن اَذِإ ) : و هللا لاق

 "' هجاوزاو 28 هللا لوسر رمأ # ءاج ام :مألا

 نم هلوسر هب صخ امم ن١ ىلاعتو كرابت هللا نإ : هللا هم-حر يعفاشلا لاق

 ك5 َىَدَي َنْيِب أوُمَّدَقَف لولا ٌميَجَدَت 7 ر :لاقف ءهباتك نم ةبآ ريغ يف

 .ةيآلا 6 ةقّدِص 7

 ٌدآَح َنَم تو ُداآَوُيِرِجألأِ ْوَيلَ هللآاب هر 5 وُنِمْؤُي امَوَق دجت ال ) : كو هللا لاق
 ومم

 وأ و و

 9 ( ْةمرِشَع وأم هكَوْحِإْوَأ َمهءآ ب أ مِهَءاَاَء اَوُناَكَوَلَو رُهَلوسَرَو هلل

 :” (فلجحلاو ءالولا) باب :مألا

 تروئمؤي ام رق دخت آل ) :ةؤامسأ تسيدقت لاقو ل : هللا 0 لاق

 زكدوجم ىَدي َنْيَب اوُمْدَقَف َلوُسَرلأ ٌميَجَت اّذإ 1َوَُماَء َنيِذْلأ ايأَتَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[1؟ :ةلداجما] © ْمِحّرتوُفَخ هلأ َّنإَق اوُدَجت مل نَف "د او ول يح كلذ ةَقَدَص
 751١". /ص «5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 11١٠« /ص .ه /ج مألا (؟)
 ميدقت هيف رمألا نأ :ىرأو «(شماملا) يف مألا باتك ححصم لوقي امك ًافيرحت وأ أطقس انه لعل (9)

 .- ملعأ هّللاو - خلا .. .هيحو نم هلوسر هب ىلاعتو كرابت هللا صخ امل :يلي امك ةرابعلا نوكتف «ريخأتو

 هلل ٌدآَح ْنَم توُذاآوُم رخحآلا مَآ هللآِب تروُئيؤُي اًمَوَق ُدَجت ال ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (:)

 َنَميِإلآ ميول ىف َبَنَك كينلؤأ يع أ مهتوطإ وأ مُهءاتَأَ وأ َمهَدآَباَ أرئاك َوَلَو دُهَلوُسَرَو

 أوُضَرَو َمُكْبَع هلأ حوِضَر أ اًهيِف نيك ٌُرَهَْألا اه ني ىِرجيِوْسْنَج ُْملِحْدم نيب مهدئ

 .[5؟ :ةماجلا (« َنوُِلَتلأ م هللا برج ّنإ لأ هلل ْبْزِح كينَْوأ نع
 .7717 /ص «5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ١١5. /ص «4/ج «مألا (5)
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 نأ ىلع كلذ لدف «مهنيب باسنألا عطقي ملو «نيدلاب مهنيب كنك هللا زيمف

 ءيش نيدلاو «لوزت ال ةتباث باسنألا .ءيش يف نيدلا نم تسيل باسنألا

 .هنم نوجرخي وأ هيف نولخدي

 :' ىضم ام ىوس ةقرفتم تايآذي ريسفتلا 4# - يعفاشلا - هنعرثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 ةلص نم مئأت نيملسملا ضعب نإ :- ملعأ هللاو - لاقي :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :لزنو «مهنيبو مهنيب ةيالولا عطقو ,مهداهج ضرف لزن امل ءكلذ بسحأ «نيكرشملا
 4-3 2. ل ولم هك سس و ل 7 . - عم م هلاك 00

 .ةيآلا 6 دَهلوُسَرَو هللا داَح ْنَم تروُداَوُي رخآلاِم ْويْلآَو هّللاب ير وُئوْؤُي اَمَوَق ُدَخ ال )
 رس

 10 /ص 2 /ج «نآرقلا ماكحأ 2000
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 :ىلإ ارق ( ِبَتكْلَأ ٍلَهَأ ْنِ اوقع نزلا حرخأ قاوم ٠١ : قبو هللا لاق

 0 َنييِيْؤُمْلَأ ىو مهيدي مجت مجويب هب نوير )

 "7 برحلا راد لهأ ىلإ قبأي ملسملا دبعلا :مألا

 لكب حابم هفالتإف .هل حور ال نوكلمي امم ناك ام لك :هّللا همحر يعفاشلا لاق
 ...هكرت مهيلع مرحم ريغو .هلعف نيملسملل لالحف « ابم هنأ تمعز ام لكو .هجو

 وه ) :48 هللا لوسر مهبراح نيح ريضنلا ينب يف ىلاعتو كرابت هللا لاق
 مهيدي مجتويب َنوُبرْحُخ ) :ىلإ أرق ( بتكلا ٍلَهَأ نم أورفك َنيذلا جرْخأ ذل
 نينمؤملا بارخإو مهيديأب مهزانم مهبارخإ فصوف .ةيآلا « َنيِيْؤُمْل ىديأَو
 .هب اضرلاك هؤانث لج هايإ هُفْصَوَو .مهتوييب
 :"”ودعلا راجشأ عطق :(اضيأ) مألا

 «يعازوألا لوقو ةفينح يبأ لوق ركذ نأ دعب

 رف لول مِهرَيِد نم بتكلآ لهأ ْنِ م أوُرفك َنيِذلا َجَرخَأ َئِذْلأَوِه ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(
 َفَذَقَو ويستدل ُكَيَح ني هلأ مه ُمُهََنَف هلأ ني موُصُح ْرُهُمعِناَم مُهنأ أَوْظَو أوج د نأ َّنتَظ اَم

 .[؟ :رشحلا] « ٍرَصِبأل يلوي وربع َنييِيْؤُمْلا ىويأَو ميدي مت كوي َنوُبرْحم "بغل ْمِوُلُق يف
 .د /قيقحت مألا رظناو 44 /ص 7 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2108و7 07 /ص ء4/ج ألا (0

 ."”ا١وكا /ص /ج «بلطملا دبع

 .7147و7 4١ /ص .9 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .707/ص ال /ج ءمألا 2
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 ءانباحصأ نم ةقثلا انربخأ :هللا همحر فسوي وبأ لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع اوبلغ اذإ ةظيرق ينب ورصاحم مهو اوناك مهنأ # هللا لوسر باحصأ نع
 نوذخأيو اهنوضقنيف نوجرخي ةظيرق ونب ناكف ءاهوقرحأ مهرود نم راد

 َنوُبِرْحنم ) :هللا لزناف مهلخن نم ًالخن نوملسملا عطقو «نيملسملا اهب اومريل اهتراجح

 .ةيآلا « َنيِِبْؤُمْلَا ىديأو َمِيِدْيَأب مهيتوُيب
 ةلأسملاك هيف حور الام لكو ؛قرحيو لخنلا عطقي :هللا همحر يعفاشلا لاق

 أرمثم ًارجش اوعطقي نأ نع اوفكي نأب هنع هللا يضر ركب يبأ رمأ ُلعلو ءاهلبق

 املف ؛نيملسملا ىلع حتفت ماشلا دالب نأ ربخي كي هللا لوسر عمس هنأل ؛ وه امنإ

 هللا لوسر عطق دقو «نيملسملل ًأرظن كرتلا راتخا ؛كرتيو عطقي نأ هل ًاحابم ناك

 اهتيقبتس اولف هللا اهكدعو دق :هل ليق ؛لخنلا يف عرسأ املف ءريضنلا ينب موي ف

 يب يف كرت دق :لئاق لاق نإف .مرحم عطقلا نأ ال .ءاقبتسا مطقلا فكف .كسفنل

 مث :ليق ءريضنلا ينب دعب يهو ربيخم عطق دقف «؟؟هل خسان وهف عطقلا دعب ريضنلا
 .ًالاتق # هللا لوسر اهيف يقل ةازغ رخآو ءهلك اذه دعب يهو «فئاطلاب عطق

 اًهِلوُصَأ َنلَعةَمِيآَق اَهوُمُتُكَرتْوأِةئيِل ني مّيْحَطَق اَم ) : 38 هللا لاق
_- 

 !هءرشحلا١''' ( َنيِقِسفْلا ىَرَخَيِلَو هللا نْذِإبف

 :"'” برحلار اد ىلإ قبأي ملسملا دبعلا :مألا

 .مهلخن ناولأ نم لخن عطقب 2 هللا لوسر رمأو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 ْوَأ ٍةكمِل نم متْعَطَف ام ) :مهليخن عطق نم اوعنص امب ًاضر ىلاعتو كرابت هللا لزنأف
 2 ههضص ل ماو م م ماريا و ٌ# ير شار هضص اد وريم م

 .ةيآلا ( َنيقِسفْلا َىَرْخَيلَو هللا ٍنْذِإبِف اًهِلوُصَأ ْلَع َةَمِيآَق اَهوُمُتَكَرَت

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 .د /قيقحن مألا رظناو 5و5 /ص 3 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .58/ص 31 /ج ءمألا )0

 راس رص /ص 0 /ج .بلطملا دبع

١848 



 ءةنسلاو باتكلا يف نادوجوم كرتلاو عطقلاف «كرتلا حابأو عطقلا يضرف

 ؛كرتو مهريغ لخن عطقو «كرتو ريضنلا ينب لخن عطق ك# هللا لوسر نأ كلذو

 .هلخن عطقي مل نم ازغ نممو

 نع «ةبقع نب ىسوم نع ءضايع نب سنأ انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 "2 ريضنلا ينب لخن عطق هيف هللا لوسر نأ» :امهنع هللا يضر رمع نبا نع «عفان
 .ثيدحلا

 لوسر نأ» :هللا همحر باهش نبا نع .ميهاربإ نب دعس نب ميهاربإ انربخأ

 :لئاق لاقف « ريضنلا ينب لاومأ قّرح كي هللا

 "' ُديِطَتسُم ةريوُبلاب قيرَح يول ينب ٍةارّس ىلع ناهو
 .كرت مث ريضنلا ينب لام قرح كي ينلا لعلو :لئاق لاق نإف

 ينب - دعب يهو «ربيخج قرحو عطق دقو كك هللا لزنأ ام ىنعم ىلع :ليق
 نأ ديز نب ةماسأ رمأو ءاهب لباق ةازغ رخآ يهو فئاطلاب قرحو ءريضنلا -

 ."” (ىتنأ) لهأ ىلع قرحي

 دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلاو «ةريوبلا يهو .قّرحو :ةدايزب دنسملا يفو )١(

 4٠١ /مقرب 2147 /ص «؟ /ج «يعفاشلا

 ١51١ /ص ١ /ج «يعفاشلا دئسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا.حيحص وهو لسرم هدئنس ثيدحلا (؟)

 :ثراحلا نب نايفس وبأ هباجأف .يراخبلا دنعو 1599وا"94 /مقرب

 ريعّسلا اهيصاون يف قرحو 22<عينص نم كلذ هللا مادأ

 ريضت انيضرأ يأملعتو | َِرْئِب اهتم انيأ ملعتس

 نم ءاقلبلا ةيحانب عضوم «ىلعُف نزو ىلع «نون هدعب يناثلا نوكسو لوألا مضب :ىئبأ 2

 /عضاوملاو دالبلا ءامسأ نم مجعتسا ام مجعلملا رظنا .اقلبلاو نيطسلف نيب وأ «ماشلا

 .١١٠١/ص «١/ج .يركبلل

١ 



 رفعج نب هللا دبع نع ءانباحصأ ضعب انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :لاق ديز نب ةماسأ نب ةورع نع ثدحي باهش نبا تعمس :لاق "7 يرهزألا

 .ثيدحلا ""'« قّرحأو (ىَتبأ) لهأ ىلع ًاحابص وزغأ نأ هع هللا لوسر ينرمأ »

 لزانملا قرحو رجشلا عطق #:(اضيأ) مألا 0

 رمثملا ريغو - رمثملا رجشلا عطقب سأب الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هيلع مهل ردق ام قيرحتب سأب ال كلذكو ءودعلا دالب نم هقيرحتو رماعلا بيرختو
 لهأو ءريضنلا ينب لخن قرح © هللا لوسر نأل ؟هيف حور ال ماعطو لام نم

 ْوأِةئمْل نم مّثَعَطَق ام ) :ريضنلا ينب يف كك هللا لزنأف ءعطقو .فئاطلا لهأو «ربيخ

 هلتقف هباصأ امم لأي هنإف :حور هلام امأف «ةيآلا « اَِلوُصُأ نع َةَمِيآَف اَهوُمْنُكَرَت

 :لاق هك هللا لوسر نأل ؛ودعلا ةظياغمل هلتق لحي الو «لكؤيف حبذي نأب الإ مرح

 . لوسر اي اهقح امو :ليق « اهنع هللا هلأس اهقح ريغب اهقوف امف ًاروفصع لتق نم»

 .ثيدحلا '؟'« هب يمريف اهسأر عطقي الو اهلكأيف اهحيذي» :لاق ؟هللا

 : مئانفلا نم هلمح نع شيجلا زجع ام :(اضيأ) مألا

 وأ عاتم نم «مئانغ نوملسملا باصأ اذإو :ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ لاق

 ةيهارك منغلا موحل اوقرحو «عاتملا اوقرحو «منغلا اوحبذ .هلمح نع اوزجعف منغ

 .كرشلا لهأ كلذب عفتني نأ

 .فيعض ثيدحلاو (قودص وهو) يمرخملا يرهزلا يرهزألا رفعج نب دبع وه )١(

 يعلا ءافش رظنا .يرهزألا نيبو يعفاشلا نيب ةطبارلا يف ةلاهج دوجول فيعض ثيدحلا )١(

 1١١. /مقرب 317 /ص 3/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب

 ./7١/ص 6 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحن مألا رظناو 2784ا/ /ص «4 /ج مآل فرق

 دنسم قيقحتب ءافش رظنا «هب ىوقتي ال فيعض هدانسإ دهاش هل دجو دقو .ءفيعض ثيدحلا (4)
 .019 /مقرب 2755و" 7 /ص 7 /ج «يعفاشلا

 .7 778-10 /ص 9 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو "00 /ص ءال /ج «مألا (0)

١11 



 ذخأو «ةلكألل الإ ةميهب رقعت نأ ركب وبأ ىهن هللا همحر يعازوألا لاقو

 حبذ لجرلل نوهركيل مهؤاملع ناك نإ ىتح مهتعامجو نيملسملا ةمئأ كلذب
 اهرئاس عديو ةفئاط لكأيل ةرقبلاو ةاشلا

 « َنيقِسَفْلا رخو هلأ نار اهلوُأ لح همك اهوُمْشحسرت أمل ني رثتأمف

 .ةيآلا

 مهلخن نم قّرَحو مهرجش نم عطقام لكو.ةلخنلا :انغلب اميف ةئيللاو

 .ةوقلاو مهيلع نوعلا نم وهف ؛مهعاتمو

 هقرحي نأ سأب الف ءودعلل هيف حور ال ام لك امأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ام بذعملا - نوكي - امنإ ءًابذعم نوكي ال هنأل ؛هجو لكب هوبرخيو .نوملسملا

 ءريضنلا يب ب لاومأ 8 هللا لوسر عطق دق «حاورألا تاوذ نم باذعلاب لأي

 اهيف يقل. ينل اهازغ ةازغ رخآ يهو «فئاطلا بانعأ نم عطقو ءاهقرحو

 .ًابرح
 لقيلف .هيف حور الام ىلع سايق اهنأ معُر نإف حاورألا تاوذ امأ

 نأ معز نإف .تويبلاو لخنلا اوقرحي نأ محل امك اهوقرحي نأ :نيملسملل

 .ةلوكأم نوكت نأ «ةعفنملل اهحبذ ُلِحُأ امنإف ءاهنم حبذي ام اوحمذ نيملسملا

 () ودعلا راجشا عطق (اضيا) مألا

 ك0 ا :هللا همحر ةفينح وبأ لاق

 ا

 )١( /ص «9/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 007/ص ءال/ج «مألا 41 7-"7117.

١ 



 «؛كلذ نع ىهن دقو «ةيآلا هذه لوأتي ركب وبأ :هللا همحر يعازوألا لاقو

 .نيملسملا ةمئأ هب لمعو

 لوسر باحصأ نع ءانباحصأ نم ةقثلا انربخأ :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 مهرود نم راد ىلع اوبلغ اذإ ةظيرق ينب ورصاحم مهو اوناك مهنأ ف هلل

 اومريل ؛ اهتراجح نوذخأيو ءاهنوضقنيف ءنوجرخي ةظيرق ونب ناكف ءاهوقرحأ

 مهتومب نوُبرْحم ) :هللا لزناف مهلخن نم ًالخن نوملسملا عطقو «نيملسملا اهب
 نِم مُتَعِطَق ام ) :َكبك هللا لزنأو «ةبآلا 05 :رشحلا] ©« َنيِيِمْؤُمْلا ىِدَيُأَو ميدي

 .ةيآلا ©« اَهوُمُتُكَرَت وأ ةكيِل

 ةلأسملاك هيف حور ال ام لكو «قرحيو لخنلا عطقي :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةطقنلا هذه لوح اهراركتل ةجاح الف 27 /ةيآلا ريسفت يف بتك ام ركذ مث

 7 ( ةْمتِم فِوُسَر ْىَع ُهَلأ ءآ ُ(آَمَو ) : كب هللا لاق
- 

 :"' ءيضلاو ةمينغلا منسق :مألا

 ةفايض ريغ ؛هوجولا نم هجوب كرشم نم ذخأ امو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف نيبم امهالك ءامهنم جرخي ال نيهجو ىلع وهف «نيملسملا نم مهب رم نم
 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف يفو كلي هلوسر ناسل ىلعو «ىلاعت هللا باتك

 .انه امب ةطبترم يهف اهريسفت رظنا )١(

 جبساكر اَلَو لمح ْنِي ِمَلَع ْرْثْفَجْوأآمَف مهم ِفِوُسَر َلَع هلأ اقأآَمَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (5)

 ١[. :رشحلا] ( ريف ءَْس لك لع ُهَاَو"ءآَسَي نم لع ءُهَْسُر ُطِلَُي هلأ ٌنكِدَلَو
 .194و1 917 /ص «.ه /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .179 /ص «4 /ج ءمألا (6)

 لنودحت



 مُتَمِيَغ اَمْنأ اَوُمَلْعَأَو ) :لافنألا ةروس يف كك هللا لاق .ةمينغلا :امهدحاف

 ."”ةيآلا 4١[ :لافنألا] © دُّدَسمْح لي َّنَأَف ءْىَس نم

 لاق ءرشحلا ةروس يف كك هللا باتك يف موسقم وهو .ءيفلا :يناثلا هجولاو

 ( ٌمِحّر ٌفوُمَر ) :هلوق ىلإ « َمِكْبِم ِِلوُسَر ْلَع ُهَنآ َءآَقَأآَمَو ) :ىلاعتو كرابت هللا

 نم هل امهلعج نم ىلاعت هللا امهوخ ناذللا نالاملا ناذهف «ةيآلا 5-6٠١١ :رشحلا]

 ةمذلا لهأ ىلعو ءاهكرت مهعسي ال ةالولا اهب موقي لاومأ هذهو «هنيد لهأ

 نيملسلا نم مهب رم نم وهف «تقؤم ريغ هيلع اوخموص حلص اذهو «ةفايض
 نم عنتما نإ مامإلا ىلعو .نيلاملا نم جراخ نيملسملا نم ماعلا نود صاخ

 .اهاَيإ هُمْرْلُي نأ ةفايضلا نم ةفايضلا ىلع حلوص

 (9 هيلع فجوي مل اميف سمخلا :(ًاضيأ) مألا

 آَمَو ) :رشحلا ةروس يف لاق دق نك هللا تدجو املف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ليخلاب هيلع فجوأ اميف همكح اهيف مكحف «ةيآلا « َمِّْنِم ِلوُسَر ْلَع ُهَآ َءآقأ

 دق قي يننلا نأ تملع ءاهسمخ ىلع مكحلا كلذ نأ ىلع ةنسلا تلدو «باكرلاو

 ربخك «هنع ًاربخ هيف تن - تينت مل نإو هل هللا لعج امم ًائيش هل هللا لعج نمل ىضمأ

 لق نأ تملع امك «.هيلع فجوملا نم ىبرقلا يذ مهس يق هلع معطم نب ريبج

 ةداهشب مهل لعُج امم هيلع فجوأ اميف ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلل ذفنأ

 بجوأ امك ؛هلوسر هيلإ ىَدأ دق كك هللا نأب ءلجر نع لجر ربخ نم ىوقأ
 .هب مايقلاو هءادأ هيلع

 .انه درو امب قلعت اهلف اهيرسفت رظنا 1
 .١71/ص 6 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا رظناو 2167 /ص «4 /ج «مألا قفز

 رو



 :"7 (لاضنلاو قبسلا) باتك :(اضيأ) مألا

 ءِلوُسَر ْلَع ُهَلأ َءآَقَأ آَمَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 -ٍ ها

 .ةيآلا « يبماكر اَلَو ليَح ْنِم ِهَيَلَع ْمُتفَجْوَأ مف َمُكْنِم

 كبك هللا بدن ام ىنعم يف لخاد - قبسلا :يأ - اذهو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :ىرخألا ةيآلاو ءليخلا طابرو ةوقلا هودعل دادعإلا نم هنيد لهأ هيلع َدِمَحو «هيلإ

 قبسلا ناك امل باكرلا هذه نأل ؛ةيآلا « يبساكر اّلَو ٍليَح ْنِي ِهّيَلَع َريَفَجْوُأ اَمَف )

 نم تناك ءاهيلع ةمينغلاو ءاهيف قبسلا كاردإ مهلامآل اهذاختا يف اهلهأ بُْغري ءاهيلع

 .مرحم اهاوس اميفو «لالح اهيف قابتسالاف ءاهتفصو امب ةزئاجلا اياطعلا
 قفز

 : هدحو منغي لجرلا :(اضيأ) مألا

 .يرمضلا ةيمأ نب ورمع 85 هللا لوسر ثعب :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اذإف .هدحو ةيرس سينأ نب هللا دبع ثعبو ءامهدحو ةيرس .راصنألا نم ًالجرو

 نم بيصيل .ددعلا نم هنم رثكأو .هدحو ىرستي دحاولا نأ هللا لوسر نس

 فجوأ ام نأب هللا مكحو هللا ليبس يف بطعيف .بطعي وأ ,ةليحلاب ةَرِغ ودعلا

 .هيلع اوفجوأ ام سامخأ ةعبرأ مل مهريثكو نيفجوملا ليلق ءاوسف
 آَمَق ) :38 هللا لوق نم - هللا همحر فسوي ابأ :دصقي - هب جتحا ام امأف

 هيلع نوفجوي ال ام نأ يف هللا مكحو «ةيآلا ( يباكر اَلَو لْيَح ْني ِهَيَلَع ْرْثَفَجَو

 يب ةنيدملاب اولتاق موق كئلوأ امنإف .هعم ىمس نمو # هللا لوسرل باكر الو ليخب

 .6604و 557١ /ص 5 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 0*217و؟1؟ 9 /ص 4 /ج ألا (0١)

 ريسفت رظناو 1-6١2166*/ص 1 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .ىال0 واله“ /ص الج ءمألا قفز

 .1777-7170 /ص 4 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «لافنألا ةروس نم ٠١ /ةيآلا

 تت



 ملو ؛ةنؤم اوفلكي ملو ,باكر الو ليخم نوفجوي ال «مهتويب نيب مهولتاقف ءريضنلا
 .مهعم ركذ نمو ف هللا لوسرل سمخلا ناكو اوحلاص امنإو «ةونع اوحتتفي

 باكرلاو ليخلا اوفجوأ ول «نيملسملا ةعامجل نوكت ىتلا ساخألا '''ةعبرألاو

 هنأ ىلع نيملسملا ةمئأ عمجأ مث ؛هلام عضي ثيح اهعضي "”ًاصلاخ 4 هللا لوسرل

 هدعب موقي ال ًادحأ نأل ؛نيملسملا ةعامجل وهف كلذ نم 6 هللا لوسرل ناك ام

 ” نيقراس الخد نيذللا يف - هللا همحر فسوي يبأ ةجح تناك ولو ؛ك# هماقم

 نوكتو .باصأ ام سمخي :لوقي نأ يغبني ناك باكر الو ليخب افجوي مل امهنأ
 .نافجوم امهنأل ؛ امل سامحألا ةعبرألا

 نيذلا وأ «نيملسملا ةعامجل اذه :لوقي نأ ىغبنا نيفجوم ريغ امهنأ معز نإف

 يف باتكب الو .لوأت امب لاق امف رشحلا ةروس يف # هللا لوسر عم اوركذ مهنأ معز

 .فجوي مل وأ اهيلع فجؤُأ كرشم نم ريصت ةمينغ لك يف هتبثأ د هللا نإف ءسمخلا

 © ِلوُسَرللَو هلق ىَرَقْلا لْهَأ نِ ٌفإوُسَر ْلَع ُهّللأ ءاقأ ام ) ك5 هللا لاق

 :"” ءيفلاو ةمينغلا مسق :مألا

 لخدت ًادرفم ددعلا ناك اذإ ةيوحنلا ةدعاقلاو «هزييمتو ددعلا ىلع لآ لاخدإب مألاب بتك اذكه )١(

 .- ملعأ هللاو - ...ساخلألا ةعبرأو :لاقي نأ حصألاو ءطقف زييمتلا ىلع لأ

 .5١/ص «يزارلل /يعفاشلا بادآ رظناو 2٠١7 /ص ١ /ج .نآرقلا ماكحأ رظنا (؟)

 .ةرقفلا لوأ يف اركذ ءراصنألا نم لجرو ءيرمضلا ةيمأ نب ورمع ةيرس ىلإ ةراشإ ()
 ئّرقلا ىذِإَو ٍلوُسَرللَو هلق ىَرقْلا ٍلهَأ ْنِم ءولوُسَر لع هلأ هاك آم ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (5)

 ُهوُدُخَف ُلوُسَرل ْمُكدَتاَد آَمَو ْمُكَمِم ءاَييْغألآ نيب ةلود َنوُكَي ال كليب ِنْأَو نيكَسَمْلاَو محمل

 .[9 :رشحلا] ( باقل ُديِدَض أن هَل اوتو اوه ُهَنَع حكي امو
 يف امهضعبب ناتقلعتم امهف رشحلا ةروس نم " /ةيآلا ريسفت رظناو ,.179 /ص 4 /ج ألا (0)

 .191-118/ص 0 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «ةريثك بناوجب ريسفتلا
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 07 هدحو منغي لجرلا :(اضيأ) مألا

 يف ءاملعلا ءارآ - هّللا همحر ىعفاشلا ركذ نأ دعبف ةقباسلا ةيآلا ريسفت رظنا
 ىَلَع ُهَللأ َءاقأ امو ) :نيتيآلاب هللا همحر فسوي يبأ داهشتساو هدحو منغي لجرلا روم رح

 :لاقو «ةيآلا [5 :رشحلا] « يبماكر اَلَو ٍلْيَخ ّنِم هيلع ْمُتَفَجْوَأ آَمَق َمِهْنِم لوُسَر

 يعازوألا مامإلا ىلع هدر يف «ةيآلا « ئَرْقْلا ٍلْهَأ ْنِم ِفِلوُسَر َىلَع ُهّلأ ءآَقأآَم )

 ليلدلا ىوتسم ىلع هداهتجاب ةيآلا هذه ىلع - يعفاشلا ّدر :يأ - هللا همحر

 يف هنايب قبس دقو - ةيوبنلا ةنسلا نمو ءرشحلا ةروس نم ا/و“ /نيتيآلا يف دراولا

 .- ةقباسلا ” /ةيآلا ريسفت

 :"' هيلع فجوي مل اميف سمخلا :(ًاضيأ) مألا
 نأ ه5 رمع لوق لمتحا امل - رواحملل :يأ - تلق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نوكت تناك ىتلا سامحألا "' ةعبرألا نوكت نأو .# هللا لوسرل لكلا نوكي
 موقي 46 ينلا ناكف .سمخلا نود # هللا لوسرل هيلع فجوأ اميف «نيملسملل

 ىو ٍلوُسَوِلَو ِهلِيَف ) :رشحلا يف بك هللا لوقب انللدتسا «نيملسملا ماقم اهيف

 نأ كَشُي الو ,مهل ناك اذإ سمخلا نأو ءسمخلا مهل نأ ىلع «ةيآلا « َرَْل

 اَمْنأ اَوُمَلَعآَو ) :لافنألا يف كك هللا مكح ناك ذإ انللدتساف ؛مهل همّلس ك# ينلا

 ةيآلا ريسفت رظناو 1١67-2150 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو "67 /ص ءال/ج ءمألا )١(

 -1777 /ص «.6/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءرشحلا ةروس نم "/مقر ةقباسلا

 قراد

 «(مئانغلا مسقو ءيفلا مسق) باتك 147 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 2155 /ص .4 /ج ألا (؟)

 . 57و” 5١ /ص .0 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو

 .ةقباسلا ةيآلا يف يوحنلا اهمكح نايب رم (7)
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 ةروس يف نامكحلا قفتاف «ةيآلا 4١[ :لافنألا] ©« ءُهَسُمُح ِهّلِب َّنَأَف ءْىَش نم متَمِيغ

 .هريغ ال سمخلا كلذ نم مهل امنإو ءنيفوصوم موقل لافنألا ةروسو ءرشحلا
 ؟لكلا هيلع فجوي مل امم مهل نوكي نأ لمتحيف :- رواحملا :يأ - لاقف

 لدي ربخلاو .ربخلا كرت اندنع زوجي ال لاق ءربخلا عدنو لكلا مهلف ءمعن :تلق

 .ماعلاو صاخلا ىنعم ىلع

 هذخأ امو «ةيزجلا يف تباث سمخلا نأ تمعز فيكف :هريغ لئاق يل لاقف

 .رشحلا يف ةيآلا هل تركذف .هوجولا نم هجوب كرشم نم ةالولا

 :هوجو ةثالث لاملا نم هللا مسق ام لصأ نأ يفو «ةيافك اذه يف :تلق

 .ءيفلا لهأل ال تاقدصلا لهأل كلتف ؛ملسم نم ذخأ ام يهو :تاقدصلا ١- ١"

 كك هللا مسق ام ىلع :كلتف باكرلاو ليخلاب مِنَغ ام ١-

 .باكر الو ليخب هيلع فجوي ال:يذلا :ءيفلاو -*

 ام لك يف هلهأل تباث سمخلا :انلق اذهبف تلق .ال :لاق ؟ًاعبار ملعت لهف

 :ءيفلاو .ًائيف وأ ؛ةمينغ نوكي نأ ًادبأ هنم ذخأ ام ودعي ال هنأل ؛ كرشم نم ذخأ

 .- هنيد فلاخ نم - لام نم هنيد لهأ ىلع ىلاعت هّللا هدر ام

 :" هيلع ىَعّدملاو يعّدملا :(اضيأ) :مألا

 كك هللا لوسر نأ ىنغلب هنإف - رواحملا :يأ - لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ملف هفلاخ نإو «هتلق انأف هقفاو نإف .نآرقلا ىلع هوضرعاف ىنع مكءاج ام» :لاق

 .ثيدحلا « هلقأ

 و 460 /ص «ملعلا عامج باتك رظناو .,589/ص ءال /ج ملا رظناو «15 /ص ءال /ج «مألا (؟)

 .”6كو /ص «8/ج .بلطملا دبع .د / قيقحن مألا رظناو 65-26١4 /ماقرألا مك
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 نع ضورعملاو .8 هللا لوسر نع اندنع ضورعم ريغ اذهف :هل تلقف

 ًاضرفو ءأماعو ًاصاخ دارأ ام فرعي سيلو ءاذه فالخ اندنع # هللا لوسر
 باتكلا نوكيف ىىب َكْبَك هللا هرمأ اميف هَنَك هتنسب الإ ًاخوسنمو ًاخسانو أبدأو

 .هنيبت ةنسلاو ءضرفلا مكحب

 ُهوُدحَف ُلوُسَول مُكدَناَء آَمَو ) :ك5 هللا لوق :تلق ؟كلذ ىلع لد امو :لاق

 ةنسلا - نسي دق لوسرلا نأ :َكك هللا نيب دقف «ةيآلا © أوُهَتنآَف ُهَنَع َحكلجي اَمَو

 .هتعاط سانلا ىلع هللا ضرفو «- باتك يف صنب تسيل

 وبأ ملاس ينثدح :لاق «ةنيبع نب نايفس انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نيفلأ ال » :كَي هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع «عفار يبأ نب هللا ديبع نع ءرضنلا

 هب ترمأ وأ .هنع تيهن امم يرمأ نم رمألا هيتأي هتكيرأ ىلع اكتم مكدحأ

 .ثيدحلا '''« هانعبتا هللا باتك يف هاندجو ام يردن ام :لوقيف

 تججتحا يذلا '” ثيدحلا اذه ناك ول :هل تلقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ءاش نإ .هنم انرضحي ام ضعب فصنس اميفو انفصو اميف هتكرت دق تنك ًأتباث هب

 ش .ىلاعت هللا

 :") (رابخألا تدر يتلا ةفئاطلا ةياكح) باب :(اضيأ) :مألا

 انيلع زعو لج هللا ضرف دقل :- رواحملل :يأ - تلق :هّللا همحر يعفاشلا لاق
 مص وو رسل ل سل

 .ةيآلا 0 أوُهَسأَف ُهْنَع حُكم اَمَو هوُدُحَف لوسّرلا مكدتاَ امو 2( :لاقف دف هرمأ عابتا

 )١( /ص .١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص وهو .هجيرخت قبس ثيدحلا 494

 - 01/مقرب ١ .9و 75و

 تبثي مل .ثيدحك هب جتحا يذلا « ...نآرقلا ىلع هوضرعاف ىنع مكءاج ام :ثيدح يأ (؟)

 .ثيدح هنأ يعفاشلا دنع

 رظناو 4٠-247 /ماقرألاو 18و7١ /ص ملعلا عامج باتك رظناو 2774 /ص ءال/ج ءمألا ةرف]

 . ١٠/ص .5/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا

 لروح



 يذلا ذخان نأ ًاضرف انيلع نأ ليزنتلا يف نيبيل هنإ :- رواحملا :يأ - لاق

 .كك هللا لوسر اناهن امع يهتننو «هب انرمأ

 .معن :لاق ؟دحاو اندعب نمو ءانلبق وه نم ىلعو ءانيلع ضرفلاو :تلق :لاق

 اذإ هنأ طيحنأ كف هللا لوسر رمأ عابتا يف ًاضرف انيلع كلذ ناك نإف :تلقف

 .معن :لاق ؟هضرف هب ذخؤي يذلا رمألا ىلع انلد دقف ًائيش انيلع ضرف

 .# هللا لوسر رماوأ عابتا يف كب هلا ضرف ةيدأت ىلإ ليبسلا دجت لهف :تلق

 8 هللا لوسر نع ربخلاب الإ ك# هللا لوسر دهاشي مل نمت كدعب وأ .كلبق دحأ وأ

 يف نإو كي هللا لوسر نع ربخلا لوبقب الإ هللا ضرف ةيدأت ىلإ ليبسلا دجأ ام :لاق

 . هللا لوسر نع لبقأ نأ يلع بجوأ هللا نأ ىلع يلد امل الإ كلذ ذخآ ال نأ

 2” ىلاعت هللا ضئارف نايب :(اضيأ) مألا
 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 :نيهجو نم هباتك يف - ضئارفلا - كب هللا ضرف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نع ليزنتلاب هيف ينغتسا ىتح ءاهضعب ضرف فيك هيف نابأ :امهدحأ
 ْ .ربخلا نعو «ليوأتلا

 مث .ك# هيبن ناسل ىلع يه فيك نيبو .هباتكب هضرف مكحأ هنأ :رخآلاو

 َلوُسَرلا مكدَناَء آَمَو ) :َكك هلوقب هباتك يف 8 هللا لوسر ضرف ام ضرف تبثأ

 ال َكَبَرَو الق ) :همسا كرابت هلوقبو .ةيآلا 6 أوُهَتدأَف ُهَْنَع مكب اَمَو ُهوُدُحَف

 م - «ةيآلا [16 :ءاسنلا] © اًميِلَسَت ) :ىلإ ( ْرُهَتيَبَرَجَّش اَميِف َكوُمُكَحُي َقَح تروُئمؤُي

 )١( /ماقرألا ءا/؛والا" /ص ءملعلا عامج باتك رظناو 2785 /ص ءال/ج مألا 455-459«
 .47و47 /ص .9/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو

 ليقر#



 ْمُهَل َنوُكَي نأ اًرمأ ُهلوُسَرَو هللا ىَصَق اَذِإ ِةئيْؤُم اَّلَو ِنمْؤُمِل َّناَك اَمَو ) :دَلَك هلوقبو

 نمف «ىنعملا هذهب نآرقلا يف ةيآ ريغ عم «ةيآلا :بازحألا] ( َمِهرْمَأ ْنِم ةَريِْخأ

 .ليبق َكْبَك هللا ضرفبف ه# هللا لوسر نع لبق

 ظ :"7 (ناسحتسالا لاطبإ) باب :(اضيأ) مألا
 ةالص نم هللا ضرف ام :ليق ؟ةلمجلا امف :ليق نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؟اهيف لمعلاو اهتقوو اهددعو ةالصلا فيك #4 هللا لوسر لدف ء.جحو ةاكزو

 فيك نيبو ؟اهرذق مكو ؟يه تقو يأ يفو ؟يه لاملا يأ ينو ةاكزلا فيكو

 .هنم هب جرخي امو هيف هب لخدي امو هيف لمعلاو جحلا

 نع لبق لوألل ليق امك اذهل لاقي لهف :ليق نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 ةلمج همالكل .هللا نع لبق :لبق «؟لبق نيأ نمف :ليق نإف «معن :ليق «؟هللا

 لوُسَرلا مُكَدَناَء آَمَو ) :كك لاقف هيبن ةعاط ضرف هللا نأب ؛هللا نع هريسفت ليبقو

 .ةيآلا © أوُهَتنَف ُهْنَع مكي اَمَو ُهوُدُحَف

 هيف همدقتو يعفاشلا هقف ىلع هب لدتسي ام) باب :هللا همحر يعفاشلا بقانم

 0 (هطابنتس انسحو

 دمحأ تعمس :لاق يملسلا نسحلا نب دمحم انربخأ :هللا همحر يقهيبلا لاق

 :لوقي ظفاحلا رشب نب دمحم نب هللا دبع تعمس :لوقي يناهبصألا نسحلا نبا

 يف رهازلا رظناو ,”14/ص «9/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 3144 /ص ال /ج «مألا )0(
 وه ىلاعت هللاو «ةنابإلا :وه عرشلاف :هيف ءاج دقف 007 /ص .يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ

 نإف «ىلاعت هللا رمأب ين عرشي نأ الإ هنم سيل ام هيف عرشي نأ دحأل سيلو «نيدلا هدابعل عراشلا
 .ةيآلا « اوُهَنأَف ُهَنَع ْمُكَكَبامَوُهوُدْحَف َلوُسَرلآ مُكدَتاَءآمَو ) :لاق هنأل ؟ كي هللا عرش وه ينلا عرش

 ."57 /ص ١ /ج يعفاشلا بقانم (؟)
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 متئش امع ينولس :ةكمب لوقي هللا همحر يعفاشلا سيردإ نب دمحم تعمس

 :لجر هل لاقف ءك# هيبن ةنسو هللا باتك نم مكربخأ

 نمحرلا هللا مسب :لاق ؟ًاروبثُ لتق مرحملا يف لوقت ام .هللا كحلصأ

 نب نايفس انثدح «ةيآلا © ُهوُدُحَف ُلوُسَرلَآ ُمُكَدَتاَء آَمَو ) :ىلاعت هللا لاق ءميحرلا

 لاق :لاق # ةفيذح نع ءشارح نب يعبر نع ءريمع نب كلملا دبع نع «ةنييع

 -_ امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ :يدعب نم نيذللاب اودتقا : هّللا لوسر

 رمع نع «باهش نب قراط نع ءملسم نب سيق نع ءرعّسِم نع «نايفس انثدحو

 ."' روبنُرلا لتقب رمأ هنأ هنع هللا يضر

 هل دانسإب (يناهبصألا ميعن يبأ باتك) يف هتيأرو :هللا همحر يقهيبلا لاق

 .يلمتسملا ميكح نب ديزي نب دمحم نب ركب يبأ نع

 .روبنزلا خرف لكأ نع لاؤسلا لعج هنأ ريغ :هللا همحر يعفاشلا نع

 نع «ريمع نب كلملا دبع نع «ةدئاز نع «نايفس انثدح :دانسإلا يف لاقو

 نع انوثدح :رمع ثيدح هدانسإ يف لاقو «ةفيذح نع «يعبر نع «يعبرل ىلوم

 .روبنزلا لتقب رمأ ه4 باطخلا نب رمع نأ «ةلفغ نب ديوُس نع .ىلعألادبع

 .هلكأ مارحف هلتقب رمأ ام نأ لوقعملا ينو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةرشح :بايذلاب دصقيو :تلق :2.6١ /ص «طيحلا سوماقلا رظنا ءعاّسل بايذ مضلاب :روبنزلا )غ0(

 .7٠4/ص طيسولا مجعملا رظنا «ريبانز :هعمجو ةرابنز :هتدحاو ةيروبنزلا ةليصفلا نم ملأب صرقت

 لنضض



 "” ( َنيِرِجَمْمْلأ ِءآَرقفلِل ) : 38 هللا لاق

 :'"' ةرجهلاب نذإلا :نآرقلا ماكحأ

 هللا لوسر رمأف «مالسإلا يف ةنيدملا لهأ لخد مث :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةرجهلا كرت يقب نم ىلع مُرَحُم ريغ :مهيلإ ترجاهف - ةفئاط
 َنيِرِجَهْمْلا َنِم َنوُلْوَأْلا تروُقِبَّسلاَو ) :لاقف ةرجهلا لهأ كك هللا ركذو

 .ةيآلا 6 َنيِرِجَهُمْل ٍءآَرَقُقلِل ) :لاقو «ةيآلا 6٠٠١ :ةبوتلا] «ٍراَصنألاَو

 :" ' هريغو نسحلا نب دمحمل يعفاشلا ةرظانم نم ركذ ام :هبقانمو يعفاشلا بادآ

 اوُجرْخُأ َنيِل َنيِرِجَمُمْلا ِءآَرَققلِل ) :كك هللا لاق :هللا هحر يعفاشلا لاق

 !؟اهكل ام ريغ وأ ؟اهكلام ىلإ رادلا بسن ةيآلا 6 َمِهِريِد نم

 يبأ راد لخد نمو «نمآ وهف هباب قلغأ نم» :ةكم حتف موي ينلا لاقو

 دي عابر نم انل ليقع كرت له» :8 هلوق و .ءثيدحلا 06 نمآ وهف نايفس

 ؟اهبابرأ ريغ ىلإ وأ ؟اهبابرأ ىلإ رايدلا بسن ؛ثيدحلا
 نم نجسلا راد هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىرتشا :'"”يل لاقو

 .تمق ىنتمزل دق ةجحلا نأ تملع املف ؟كلام ريغ نم وأ ؟كلام

 ُالْضَف َنوُهَتبَي َموِلَومأَو مهيد نم اوُجرْخأ يذلا َنبرِحَهُمْلا ِءآَرَعفلِل ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[ه :رثحلا] ( َنوُقِدّصلآ ُمُه كلل دُهلوُسَرَو هلأ َّنوُرُصنَيَو انَوْضِرَو هلأ نم
 5١و١١ /ص 27 /ج «نآرقلا ماكحأ (؟)

 2711 /ص «ريثك نبال /يعفاشلا بقانم رظناو 18١. /ص «يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ (9)

 .ةكم تويب ىرك نأش يف ةيوهار نب قاحسإل يعفاشلا ةرظانم يف اذه درو دقف

 .هريغو ملسم مامإلا هاور ءروهشم ثيدحلا (4)
 ١197(. /) حتفلاو 07١. 4 /) ينغملاو .("4 /5) ىربكلا نئسلا يف درو ثيدحلا (5)
 .هيوهار نب قاحسإل لوقلا (1)

 انتوشت



 ةحص ىلع ليلدلا :تلقف قاحسإ لاق :'''ةيعفاشلا تاقبط يف ءاجو

 ؟اذه نم :نيرضاحلا ضعبل يعفاشلا لاقف :هب لاق نيعباتلا ضعب نأ :يلوق

 .(هيوهار نبا) يلظنحلا ميهاربإ نب قاحسإ :ليقف

 لاق ؟مههيقف كنأ ناسارخ لهأ معزي يذلا تنأ :هّللا همحر يعفاشلا لاقف

 .نومعزي اذكه :قاحسإ

 كرعب رمآ تنكف .كريغ نوكي نأ ىنجوحأ ام :هّللا همحر يعفاشلا لاقف

 .نسحلاو .«سوواطو .ءاطع :لاق :لوقت تنأو 5 هّللا لوسر لاق :لوقأ «هينذأ

 !؟ةجح هي هللا لوسر عم دحأل لهو !؟ميهاربإو

 7 ( ىف ىف اَِإ اًعِيج ّمُكَنوُِيَفُي ال ) : كو هللا لاق

 هنع لوزت نم ىلع ةنسلا مث باتكلا لد يذلا ةالصلا ضرف) باب :ةلاسرلا

 :"' (...رذعلاب

 نم عنام نيصحتلا نود نوكي نأ ناصحإلا عامج :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةباصإلاو جوزلا كلذكو «ةعنام ةيرحلا كلذكو ءعنام مالسإلاف ءمرحملا لوانت

 .نصخأ عنم ام لكو «عنام تويبلا يف سبحلا كلذكو «عنام

 ( مكب نب مكتصخشل مك سوُب ةَمتَص ُهَتلعَو ) :لاعت هللا لاق

 ,ةيآلا « ٍةَنّصَحم ىَّرُق ىف الإ اًعييَج َمُكَئوُنِدَفُي ال ) :لاقو «ةيآلا 4١[ :ءاينألا]

 .ةعونمت :ينعي

 1٠١. "ول ؟/ص «ملكتلاو عماسلا ةركذت رظناو 2115 /ص ١ /ج ؛ةيعفاشلا تاقبط قلل

 رُهْسَأَب رد آَدَو نم وأ ٍةتّصحُم ىَرُق ىف اَلِإ امي ْمُكَنوُلعَفُي ال ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 .[14 :رشحلا] (« َتوُلقْعَي ال ٌمْوَق مُهْنَأب َكِلذ هَ ْرُهّبوُلقَو اًعَِح ْرُهْبَسَت ٌديِدَش ْرُهَتتي

 .9١7/ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 21755/ص 9١ /ةرقفلا ةلاسرلا (*)
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ١ رص و ساراس 4 كت حو عع م ص ل

 "7 ( َءآَيِلوأ ْمُكْوُدَعَو ىَوُدَع أوُدِخَكَت ال أوُعَماَ َنيَِّل انتي ) : و هللا لاق

 :''' نيملسملا ةروع ىلع نيكرشملا لدي ملسملا :مألا
 نأب .برحلا لهأ نم نيكرشملا ىلإ بتكي ملسملا تيأرأ :يعفاشلل ليق

 نوكيو .همد كلذ لحي له ءمهتاروع نم ةروعلاب وأ .مهوزغ نوديري نيملسملا
 ؟- نيملسملا ىلع - نيكرشملا ةألامم ىلع ةلالد كلذ يف

 نأ الإ .مالسإلا ةمرح هل تتبث نم مد لحي ال :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ,رفكلا ىلع تبثي مث «ناميإ دعب اني ًارفك رفكي وأ ءناصحإ دعب ينزي وأ «لتقي
 نوديري نيملسملا نأ رّدحي نأب رفاك دييأت الو ءملسم ةروع ىلع ةلالدلا سيلو

 .نْيِب رفكب نيملسملا ةياكن يف مدقتي وأ ءاهرذحيل ةَّرِغ هنم

 .؟ًاسايق مأ ًاربخ اذه تلقأ :- يعفاشلل :عيبرلا لاق :يأ - :يعفاشلل تلقف

 دعب ةصوصنملا ةنسلاب هفلاخي نأ ءيدنع هملع ًاملسم عسي ال امب هتلق :لاق
 .باتكلاب لالدتسالا

 مهَلِإ وُقلُت هآَيِلْوأ مُكَوُدَعَو ىَوُدَع اوُدِخَكَت ال اوُنَماَء َنيِلأ اميأتَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 مك نإ مكبر هلي اوُيؤُم نأ مكاو لوُسْولآ َنوُجُِْم ٍقحْلأ ني مكداَج امي اورق دقو هدوم
 نّمَو ملغ امو ٌميقْحَأ امي مَعَ اكأو دولاب مِهْلِإ نوري "قاصر ءافتنأو ىلرَس ىف !ددهج جرح
 ١[. :ةنحتمملا] ( ٍليِرّسلَآ ءآَوَس ّلَض ْدَقَق َمُكَِم ُهلَعْفَي

 نآرقلا ماكحأ رظناو 24 8 /ص ءدنسملا -ينزملا رصتخم رظناو ,300و715/ص .؛ /ج «مألا (؟)

 .١511-509/ص «ه /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .48و47 /ص 7 /ج

 نسم



 .هيف ةنسلا ركذاف :يعفاشلل ليقف

 دمحم نب نسحلا نع هرانيد نب ورمع نع ؛ةنييع نب نايفس انربخأ :لاق
 دادقملاو انأ كي هللا لوسر انثعب :لوقي ًايلع تعمس لاق عفار نب هللا ديبع نع

 .« باتك اهعم ةنيعظ اهب نإف ؛.خاخ ةضور اوتأت ىتح اوقلطنا » :لاقف ريبزلاو

 :تلاقف «باتكلا يجرخأ :اهل انلقف «ةنيعظلاب نحن اذإف ءانليخ انب يداعُت انجرخف

 نم هتجرخأف «بايثلا نيقلتل وأ .باتكلا نجرختل انلقف ءباتك يعم ام
 سان ىلإ ةعتلب يبأ نب بطاح نم) :هيف اذإف كم هللا لوسر هب انيتآف ءاهصاقع
 « !؟بطاح اي اذه ام» :لاق كي يبنلا رمأ ضعبب ربخي (ةكمب نمم نيكرشملا نم
 نم نكأ ملو ءشيرق يف ًاقصلم أرما تنك ينإ هللا لوسر اي يلع لجعت ال :لاق

 نكي ملو ؛مهتابارق اهب نومحي تابارق مهل نيرجاهملا نم كعم نم ناكو ءاهسفنأ
 يف اكش هتلعف ام هّللاو أدي مهدنع ذختأ نأ كلذ ىنتاف ذإ تببحأف «ةبارق ةكمب يل

 .مالسإلا دعب رفكلاب اضر الو «ينيد

 للا لوسر اي د رمع لاقف .« قدص دق هنإ » : هللا لوسر لاقف

 امو ءأردب دهش دق هنإ » :## ىنلا لاقف .قفانملا اذه قنع برضأ ىنعد

 ترفغ دقف متئش ام اولمعا :لاقف ردب لهأ ىلع علطا دق كي هللا لعل كيردي

 ىَوُدَع اوُدِخَتَت ال اوُنَماَء َنيذْلا ايأتَي ) :تلزنف لاق .ثيدحلا ”« مكل

 .ةيآلا « َءآَيِلْوُأ َمُكَوُدَعَو

 مكحلا حرط .كل انفصو ام عم ثيدحلا اذه يف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 باتكلا ناك امل هنأل ؛نونظلا لامعتساب

 ١7 /مقرب .2"ا/ /ص 7 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «حيحص ثيدحلا 000
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 يف اكاش هلعفي مل هنأ نم :لاق امك بطاح لاق ام نوكي نأ لمتحي '"“ ١-
 .هلهأ عنميل هلعف هنأو .مالسإلا

 .مالسإلا نع ةبغر ال ةلز نوكي نأ لمتحيو -؟

 .- قافنلا :يأ - حبقألا ىنعملا لمتحاو -'*

 هلتقي مل نأب هيف كن هللا لوسر مكحو .هلعف لمتحا اميف ءهلوق لوقلا ناك

 رهاظلا يف مظعأ اذه لثم يف ىتأ ادحأ - ملعأ - الو .بلغألا هيلع لمعتسي ملو

 ناك اذإف هدعب نييمدآلا عيمجل هتمظع يف نيابم كي هللا لوسر رمأ نأل ؛ اذه نم

 ىلع - .هقدصف مهنّرغ ديري كه هللا لوسرو كل# لوسر رمأب نيكرشملا رباخ نم
 .سوفنلا يف عقي امم بلغألا - هيلع لمعتسم ريغ كلذ نم - هيلع باع ام -

 لثم هنم لبقي نأ ىلوأو .هلاح نم لقأ يف هدعب نم "” ناك ًالوبقم كلذل نوكيف
 دق » :لاق كني هللا لوسر نإ :لئاق لاق نإ تيأرفأ :يعفاشلل لبق .هنم لبق ام

 .هريغو قدصلا لمتحي ناك هلعف نأب ال .هقدصب هتفرعمل هكرت امنإ “« قدص

 مهءامد نقحو «نوبذاك نيقفانملا نأ ني هللا لوسر ملع دق :هل لاقيف

 ناك .هقدصب ملعلاب بطاح يف © هللا لوسر ىنلا مكح ناك ولف ءرهاظلاب

 ءرهاظلاب لك يف مكح امنإ هنكلو ءمهبذكب ملعلاب لتقلا :نيقفانلا ىلع همكح

 ام لثم هل ًامكح عدي نأ هدعب مكاحل نوكي الئلو «رئارسلا مهنم َدَبَو هللا ىلوتو

 ىتح ماع وهف ني هللا لوسر هب مكح ام لكو «ةيلهاجلا لهأ للع نم تفصو
 نكمي ال نيذلا نيملسملا ةعامج نع وأ ءًاصاخ هب دارأ هنأ ىلع ةلالد هنع يتأي

 .َبَو هللا باتك يف ًادوجوم كلذ نوكي وأ «ةنس هل اولهجي نأ مهيف

 0-53 ملعأ هللاو- ..هدعب نم دنع :ةرابعلل طبضألا لعلو مألاب تدرو اذكه (؟)
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 دع

 ُمّلَعأ هلأ ندوجتسأة وجده تتيؤلا مكس أح اَذِإ ) : قو هللا لاق
00 

 0 هضقتو دهملاو رذنلاب ءافولا عامج :مألا

 اَذِإ :ةملسم مهنم هتءاج ةأرما ٍق ىلاعتو كرابت هللا لزنأف .مهنم ءاج نم

 ضرفف .ةيآلا © ٌنِمَميِإِب ملأ ُهَل ' يهوُنِحَتْمَف سَرِجَهُم ُتَنِيْؤُمْلا ُُكَةءآَج

 «مهنم نهو «مهنم ءاج نم در مهوطعأ دقو ءءاسنلا درت ال نأ مهيلع َكْبك هّللا

 ” اكرشموا املسم هدلب ءاج نم مامإلا دري نأ ىلع ةّندهلا عامج :(اضيأ) مألا

 لوسر نأ ؛يزاغملاب ملعلا لهأ نم ددع ركذ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءاج نم نأو .ًاضعب مهضعب نمأي نأ ىلع «ةيبيدحلا ماع ًاشيرق نداه ك# هلل

 مهنم ةنيدملاب #2 ينلا ىلإ ءاج نمو «هيلع هودري مل ًادترم نيملسملا نم ًاشيرق
 يف ةنيدملا ريغ ىلإ ًاملسم مهنم جرخ نم مهيلع دري نأ مهطعي ملو ؛مهيلع هدر
 يف مهاطعأ هنأ مهنم دحأ ركذي ملو «هيلع ًارداق ناك نإو ءكرشلاو مالسإلا دالب

 ..."” طرشلا اذه نم ًائيش ةكم لهأ ريغ ملسم

 هك هوس ونَرعَهُم تؤم مك َءآَج اّذِإ َوُعَماَد َنيِِذَلأ اجينَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 نول هم الو مخ لج نم ال دل ل تموج الفوستبؤم وُ نإ نوم ملغ

 مَصِعِب أوُكِسَمُت اآلَو " كهَروُجَأ ٌنُهوُمُتْيتاَ آَذِإ ٌنهوُحكِنَت نأ ْمُكَيَلَع َحاَنُج الو "اوف آ آم مهوُناَدَو

 ( ريح ذيع ةللز ركعتي 42 هلآ ْمكح ْمُكِلَذ اوُقَنأ 1م اوُلَعْسَيَلَو ٌمققنأ آم اوُلَْسَو رِفاَوَكْل
 1٠١[. :ةنحتمملا]

 .479و 178 /ص «ه /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «185 /ص «4 /ج ءمألا (؟)
 .408و 101/ /ص 0 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 151١ /ص «4 /ج .مألا (5)
 .انه امب ةطبترمو صنلا ةمئت اهيفف حتفلا ةروس نم ىلوألا ةيآلا ريسفت رظنا (4)
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 هللا خسنف «ةرجاهم ةملسم :طيعم يبأ نب ةبقع ةنبا موثلك مأ هتءاج ىنح

 ْتَتيْؤُمْلَا ُمُكَءاَج اَذِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لزنأو ءاسنلا يف حلصلا د

 دعب مد اهلك آلا ني مأمون جي

 ءحلصلا يف نك نإ ءاسنلا 0 خسن كنك هللا نأل ؛ءاسنلا نود لاجرلا يف لعف

 .لاح لكب نددري نأ عنمو

 27 زوجي ال اميف حلصلا ضقن لصأ :(اضيأ) مألا

 ضقن كنك هللا نأ ربخأو ءامهنم اهعنمف اهنابلطي اهاوخأ ءاجف .ةرجاهم ةملسم

 .لاجرلا يف همكح ريغ نهيف مكحو .ءاسنلا يف حلصلا

 ول هنأب ؛ةيبيدحلا حلص يف نك ءاسنلا نأ ىلإ -يعفاشلل :لوقلا - تبهذ امنإو

 .- ملعأ ىلاعت هللاو -- ًاضوع نهيف نهجاوزأ طعي مل .حلصلا يف نهدر لخدي مل

 :اهيف تلزن ةيآلا هذه نأ ءريسفتلا لهأ ضعب ركذو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 لاق نمو «ةيآلا عيبرلا أرق © َنُهوُنِحَتِمأَف سرِحَهُم ْتَنيْؤُمْلا ْمُكَءآَج اَذِإ )

 ١[. :ةبوتلا] © ٌةَءآَرَب ) :يف ىتلا ةيآلا عم ةيآلا هذهب :لاق حلصلا يف نك ءاسنلا نإ

 2 تانمؤملا ف حلصلا عامج :(اضيأ) مألا
 ودص ور

 ةيآلا عيبرلا ارق ( سموم 8 مق

 )١( /ص «ه /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .157؟ /ص .:/ج «مألا 45١.
 ) )0مآلا رظناو ء270و59و58/ص 4 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2144و197 /ص 4 /ج ءمألا
 .؛56و 577 /ص 6 /ج «بلطملا دبع 3 /قيقحت

 ل ضرحا



 نأ نم تارجاهملا تانمؤملا عنم ةيآلا يف ًانيب ناكو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةنسلا تلدو ,ءنهجاوزأ نيبو نهنيب مالسإلاب ةمصعلا عطقو ءرفكلا راد ىلإ نددري
 .نيكرشملا نم نهجاوزأ ملسي ملو نهددع تضقنا اذإ ةمصعلا عطق نأ ىلع

 يتلا مهتاقفن نأ اهيف لوقعمو ؛مهتاقفن جاوزألا ىلع دري نأ :اهيف أنيب ناكو
 .اهايإ نهوطعأ دق ناك اذإ ءروهملا :يهو ءنهدقع اوكلم يئاللا :تاقفن درت

 ءمهئاسن نم نوعونمملا مهنأل ؛ تاقفنلا نوطعي نيذلا جاوزألا نأ نيبو

 ال هنأل ؛ نهروجأ نهوتآ اذإ نهوحكني نأب نيملسملل نوذأملا مهءاسن نأو

 حاكن يف لاكشإلا ناك امنإ ءجاوزألا تاوذ ريغ اوحكني نأ يف مهيلع لاكشإ

 لوسر نيبو .ءاسنلا مالسإب جاوزألا ةمصع ب5 هللا عطق ىتح جاوزألا تاوذ

 ةأرما نم هتقفن دحأ ىتؤُي الف ءجاوزألا مالسإ لبق ةدعلا يضمب كلذ نأ هِي هللا

 مَصِعِب أوُكِسَمَت الو ) :نيملسملل كك هللا لاق دقو .جاوزألا تاوذ الإ تتاف

 يضمب كلذ نأ # هللا لوسر نابأو نيملسملا نم نهنابأف «ةيآلا 6 ٍرِفاَوكْل

 .نافلتخي ال ةأرملا مالسإ يف مكحلا ءجوزلا مالسإ يف مكحلا ناكف .ةدعلا

 ينعي «ةيآلا © أوُقَقنأ آم اوُلعْسِيََو ٌمقفنَأ آم اوُنَعَسَو ) :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نايتإ نوكرشملا مهعنم اذإ نينمؤملا نم تاكرشملا جاوزأ نأ - ملعأ هّللاو -

 يدؤي امك ءروهملا نم جاوزألا نهيلإ عفد ام اوتوأ «مالسإلاب مهجاوزأ

 .مهنيب ًامكح كو هللا هلعجو روهملا نم تاملسملا جاوزأ عفد ام نوملسملا

 :" مهئامإ ميرحتو باتكلا لهأ ءاسن حاكن :(اضيأ) مألا

 َتَنيْؤُمْلا ْمُكَءاَج آَج اَذِإ ] :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ( نك َنوُلَْمُه لَو ) : ىلإ © ٌنهوُمِحَتمََف وسرِجَهُم

 .5١1و ”١ /ص .3/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 21/ص .ه /ج مألا )غ١(
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 يف تلزن اهنأ نآرقلاب ملعلا لهأ ضعب معزف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لهأ ةكم لهأو «طيعم يبأ نب ةبقع ةنبا مهضعب اهامسف ةكم لهأ نم ةرجاهم

 نم رجاه نميف تلزن 4 ٍرِفاَوَكْلا مَصِعِب عب أوُكِسَمُت اَلَو ) :َك هللا لوق نأو «ناثوأ

 .2" ةندهلا يف تلزن امثإو :- - عيبرلا لاق - ءاتمؤم ةكم لهأ

 :" امهدحا ملسي نيجوزلا حاكت خسف :(اضيأ) مألا

 ْتَتِوْؤُمْلا ْمُكَءآَج اج اَذِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :ىلاعتو كرابت لاقو , 4 نط َنولِيح مه الو ) :هلوق ىلإ « ٌنُهوُتِحَتمأَف وسَرِجَهُم
 .ةيآلا «ٍرِفاَوَكْل مَصِعِب هب أوكسمَت اَلَو )

 لهأ نيب نيبو 4 ينلا نيب تناك ينلا ةندها يف تلزن : هللا همحر يعفاشلا لاق

 ناثوأ لهأ مهو ةكم

 © رسسكيؤُم ٌيهوُمَُملَع نق يسمي لعل ٌنهوئجتماف ) :َكْبِك هللا لوق نعو

 اسوم نمومتتلط ه0 ب نررقأو نلت نإف «ناهإلا نييلع اوضرخاق آل

 © ٌنِمَميِإب ُمَلَعأ هللا ) :ىلاعتو كرابت لاقو :رهاظلا مدآ ينب ملع كلذكو
 مدآ ينب نم ٌدحأ طعُي مل نأ ىلع لدي اذهو "” نهنامإ يف نهرئارسب :ىنعي «ةيآلا

 .رهاظ ريغ ىلع مكحي نأ
 ؟ ًالوأ ملسأ امهيأف نيينثو ناجوزلا ناك نإف «دحاو 07 نيتيآلا ىنعمو

 ّنه ال ) :ىلاعت هللا لوقل ٠ ءامهنم مالسإلا نع فلختملا ملسي ىتح عونمم عامجلاف

 .ةيآلا ( نه نوه لَو مح كح

 .185و 186 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظنا )١(

 .15؟-١17 /ص «5/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «44 /ص 5 /ج «مألا (؟)

 .186 /ص ء١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظنا 2١

 ١١. /ةيآلا نم نيأرجلا :يأ (:)
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 نوكت نأ ةدقعلا تلمتحاف .ةيآلا ( رِفاَوَكْلآ مَصِعِ ءب أوكسمُت اَلَو ) :هلوقو

 امهنم دحاول حلصي ال هنإف ءامهدحأ مالسإ دعب ًاعونمم عامجلا ناك اذإ ةخسفنم

 نأ ةدقعلا تلمتحاو «حاكنلا ئدتبي نأ ًاكرشم رخآلاو ًاملسم امهدحأ ناك اذإ

 نم ةدم ؛هنع فلختملا ىلع امهنم مالسإلا نع فلختملا تبثي نأ الإ خسفنت ال

 :لاقي نأ زوجي نكي ملو ءملسي نأ لبق ةدملا كلت تءاج اذإ حاكنلا خسفيف ءددملا

 ةدم مالسإلا نع امهنم فلختملا ىلع يتأي ىتح نيجوزلا نيب ةمصعلا عطقنت ال

 .مزال ربخب الإ ملسي نأ لبق

 لهأو ؛شيرق نم ملعلا لهأ نم ةعامج انربخأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لوسرو رب ملسأ برح نب نايفس ابأ نأ « ,مهلبق ددع نع .مهريغو يزاغملا

 دنه هتأرماو «مالسإلا راد اهلهأ مالسإو هروهظب تناكف ءامهيلع رهاظ ك# هلل

 ىلإ اهوعدي اهيلع مدق مث .برح راد ذئموي ةكمو «ةكمب ةرفاك ةبتع تنب

 نأ لبق ًامايأ تماقأف .لاضلا خيشلا اولتقا :تلاقو هتيحلب تذخاف .مالسإلا

 .حاكنلا ىلع اتبثو .# ينلا تعيابو .تملسأ مث ملست

 رثكأ ملساف ,ةكم لخد أ هللا لوسر نأ انريبخأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةأرماو ءلهج يبأ نب ةمركع ةأرما تملسأو «مالسإلا راد تراصو ءاهلهأ

 ىلإ نيرفاك (نميلا قيرط نم) رحبلا ةيحان امهاجوز برهو «ةيمأ نب ناوفص

 ىلع ارقتساف ءًأرفاك ًائينح ناوفص دهشو «ةدم دعب املساف اءاج مث .رفك دلب

 ملعأ ملو ء.نهددع ضقنت مل نهب لوخدم نهؤاسنو هلك كلذ ناكو «حاكنلا

 ملسي نأ لبق ةأرملا ةلع تضقنا اذإ ءامهنم مالسإلا نع فلختملا نأ يف ًافلاغ

 ماقأو «برحلا راد نم امهنم ملسملا جرخ ءاوسو .ءامهنيب ةمصعلا تعطقنا

 ال ءأاعم اماقأ وأ أعم جرخ وأ ؛مالسإلا نع فلختملا جرخ وأ ءاهيف فلختملا

 .نينيدلا فالتخا هعنصي امنإ ءائيش ليلحتلاو ميرحتلا يف رادلا عنصت
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 '١ ههئامإو باتكلا لهأ رئارحو نيملسملا ءامإ حاكن ف ءاج ام :(اضيأ) مألا

 0 + اذإ) :قاعتو 9-3 هللا لاق * هللا ل يمنا لاق

 لامر كرا هل لو كلا ( م نرخ و قب 2 ا

 ( مكتبَجأ ولو وكرم نْيربح ةتيؤم ةمألو نيم قَح تكرششلا اوخكمت الو )

 ...مهاجر حاكنإ

 لهأ ءامإ حاكن لحي ال تلق مل :سانلا ضعب لاقف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ؟هنم هب تللدتسا ام نيأو :لاق .َكك هللا باتكب ًالالدتسا :تلقف ؟باتكلا

 يؤم ُةَمَأَلَو ٌنيْؤُي ئَح تكرَشُمْلا اوُحكِيَت اَلَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :تلقف

 َءاَج اَذِإ / :لاقو ةيآلا [5؟١ :ةرقبلا] 6 َمُكَتَبَجَعَأ ْوّلَو ٍةكِرَشُم نّه َرَيَخ

 ةملسم حاكن ءرفك مسا همزل نمل لحي ال :متنأو نحن انلقف «ةيآلا « تَتيْؤُمْلَآ

 ؛ نيكرشملا نم مهريغو باتكلا لهأ اذه يف فلتخي الو ءادبأ لاحب ةمأ الو .ةرح

 .نيكرشملا نم مهريغو باتكلا لهأل مزال كرشملا مساو «ناتماع نيتيآلا نآل

 ( هيلع ىعدملاو يعّدملا :(اضيأ) مألا

 ٍوترجدُهُم ت تَيْؤُمْلآ ْمُكَءاَج اذِإ ) :ذتق هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلإ ٌنَسوُعِحَرَت اَلَق ستيؤُم َنُسوُمْتَمِلَع َنِإَف نومي مَلعأ هلأ ٌنهوُنِحَتمأَ

 احا
3 

- 

7 

 )١( /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ء157 /ص .ه /ج «مألا ١« /ةيآلا ريسفت رظناو «.187/ص 717١

 5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «ةيآلا هذه ريسفت عم ةطبترم يهف ةرقبلا ةروس نم

 صضص/1١8-102.

 .517/ص ء 8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 77 /ص ءل/ج ألا (0)
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 © ل رد» لم

 َّنِم ٌتَنَصخُتَأَو ) :لاق مث هقيآلا ( نك َنولَج مه لَو ْمُه كح ّنَه ل راَُكل

 .نيطرشب تاكرشملا نم ًادحاو ًافنص لحاف «ةيآلا « َبَتكْلآ اوُتوُأ َنيِذَل

 .باتكلا لهأ نم ةحوكنملا نوكت نأ :امهدحأ

 ْتَدَصَخُدَاو ) :كي هللا لوق نأ يف نوملسملا فلتخي مل هنأل ؛ةرح نوكت نأ :يناثلاو

 .رئارحلا :نه .ةيآلا [ه :ةدئاملا] « َمُكلَبَق نِم َبتكْلآ أوُتوُأ َنيِذلا نم

 :''' (ناسحتسالا لاطبإ) باتك :(ًاضيأ) مألا

 ناثوألا لهأ لتاقي نأ هيبن ىلع - هللا - ضرفف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأ هلوسر مث «هللا نيب مث مالسإلا اورهظأ اذإ مهءامد نقحي نأو ءاوملسي ىتح

 ْأَذِإ ) :هيبنل كنك هللا لاقف للا الإ مالسإلاب مهقدص يف مهرئارس ملعي ال

 الق ) :هلوق ىلإ عيبرلا أرق © َنُموُنِحَتْمأَف رْسَرِحَهُم ُتَيْؤُمْلا ُمُكَدآَج

 ْنِإَف ) :لاقو «نهناميإب ٌنهقدصب ملعأ هللاو :ينعي «ةيآلا « ِراَفُكَلَأ ىلإ ٌنَوُعِحَرَ

 ؛ناميإلا نرهظأ اذإ نهيف هب اومكحت نأ مكترمأ ام :ىنعي (ِوَستِيؤُم ٌنُهوُمُتَمِلَع

 ناميإلا مكحب نمل اومكحاف للا ملعي ام ناميإلاب نهقدص نم نوملعت ال مكنأل

 .ةيآلا ( نك ولحم الو مْ كح نم ال ) :رافكلا ىلإ نهوعجرت ال نأ يف

 :"' ايابسلا © فالخلا :(اضيأ) مألا

 يومي ملغ هلأ ّيوُمَِحسَك ) :اعتو كرابت هللا لاق :هللا هحر يعفاشلا لاق

 ( نك نول الو مخ لج نه الر فحل ىلإ يومَ اكفوستيؤُ وممن
 .هتأرما لبق ملسي لجرلا الو ءاهجوز لبق ملست ةأرملا نيب قرفي ملف «ةيآلا

 .١1و 05 /ص « 8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 550 /ص ءال /ج ءمألا كلل

 .7917/ص .57/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «.161 /ص ءه /ج .مألا )0
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 0 نيدودحملا حاكن آي ءاجام :(اضيأ) مألا

 نهف كرشلا ىلع - تاينازلا :يأ - ْنك نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مالسإلاب نهف نملسأ نك نإو ءمهتانز ريغو نيملسملا ةانز ىلع تامرحم

 اَلَقَسَتِْؤُم ٌنَهوُمُتَمِلَع َنِإَف ) :ىلاعت هللا لوقل ؛نيكرشملا عيمج ىلع تامرحم

 .ةيآلا نق وُ ُْه الو مك لج يه ار افلا ىلإ هور
 :"” (ملسي يبرحلا ) باب :(ًاضيأ) مألا

 :ىلاعت هللا لاق ءاهلثم "" ةنحتمملا يف ةيآلاو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 مه الو مه لح نم ال ٍراَفكْلا لإ ٌيسوُعِجَرت الق وستيؤُ ٌيَموُمْتمِلَع نِإَف )
 نمل :انه باطنخلا - ؟امهنيب متقرف فيكو ءامهنيب ىّوسف «ةيآلا « نه نول
 .. - باهش نبا لوق وهو هللا همحر يعفاشلا هرواحي

 نأ ناتيآلا ناتاه ودعت ال ,كلت ىنعم يف ةيآلا هذه :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هتجوز عامج جوزلل لحي ال ناكف نيجوزلا انيد فلتخا اذإ هنأ ىلع نالدت انوكت

 كلت يف هل لحي ال نوكي وأ ءامهنيب ةمصعلا تعطقنا دقف «نينيدلا فالتخال
 نع فلختملا ملسي ملو ؛ةدم اهيلع تءاج نإ ةمصعلا عاطقنا متيو «لاحلا

 .امهنم مالسإلا

 786 /ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.11:8/ص ه /ج مألا )0غ(

 .015/ص ؛4/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2518 /ص ءال/ج «مألا (؟)

 :ىلاعت هلوق وه لوألا ءزجلاب دوصقملاو 2٠١ /مقر ةيآلا يف ادرو نيأزجلا الكف ةيآلا ةلمكت :يأ (9)

 « ٍرافُكْلا ىلإ ٌنُهوُعِجَرَت القوتتيؤُم ٌنهوُمُتْمِلَع َنِإَف ) :يناثلا ءزجلاو « رِفاَوَكْلا مَصِعب وُكِسْمت اَلَو )

 .ةيآلا

 ل



 فلل
 ةأرملا لبق جوزلاو ءاهجوز لبق ملست ةارملا :(اضيأ) مألا :

 لاق :ليق ؟"” ب باتكلا امف - رواحما :يأ - لاق نإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 الف «ةيآلا « نّه َنوُل مه لَو شلح نهال راَفُكْل ىإ ٌيموُعِحَت اق ) :َكْبَص هللا

 وأ ءافلتخا ةعاس ةمصعلا عطقي نينيدلا فالتخا نوكي نأ الإ ةيآلا هذه يف زوجي

 :ةدم ىلإ فالتخالا ىلع توبثلاو نينيدلا فالتخا امهنيب ةمصعلا عطقي نوكي
 2 هللا لوسر ةنس تلد دقف كي هللا لوسر ةنسو هللا باتكب الإ زوجت ال ةدملاو

 ىهتأرما لَبِق ملسملاو ءاهجوز لَّبِق ةملسملا نيب كم هللا لوسر عمجو انفصو ام ىلع
 :لاقف امهنيب هللا عمجو ؟امهنيب قرفي نأ زاج فيكف ءأدحاو ًامكح امهيف مكحف

 هللا لوق ىلإ انبهذ امئإف :لئاق لاق نإف «ةيآلا « نّه َنولح هم ال او مه كح نه ال )

 .اهلبق "” ةيآلاك يهف «ةيآلا 6 ِرفاَوَكْلا مَصِعِ هب أوكسمَت اَلَو ) :كك

 (9 ( َمبقاَعَف رافكلا ىلإ مح وأ َنِم ءّىَس :مئاق نإَو ) : كك هللا لاق

 (* تانمؤملا ف حلصلا عامج :مألا

 م [َم ْأوُلَكَسَيْلَو ٌمتقفن تقفنأ 1م ًاوُلَكَسَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم تاكرشملا "7 نأ :- ملعأ هللاو - ينعي «ةيآلا 76٠١" :ةنحتمملا] © أوُقَقنأ

 عطقت ةمصعلا نأ ىلع ديكأت اهيفف 6١؟ /ص مه /ج «مألا رظناو هفضل /ص 1 /ج ءمألا )غ0

 دقعلا نم ناك ام ىلع اهضعب ىلإ عوجرلا امهل قحيو امهدحأ ملسأ اذإ نيجوزلا نيب ةلصلا
 .5512/ص 6 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .طقف ةذعلا ةرتف يف رخآلا ملسأ اذإ

 .قايسلا يف دعب ركذيس ام ىلع باتكلا نم كليلد ام :يأ (؟)

 .اهلبق قباسلا ءزجلاك :يأ ()

 تريزا اوُتاَك ٌمْبَقاَعَف رافكْلا ىلإ مُكِحوَْأ ْنْي ٌءَْس ركتاَف نو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (:)

 1١[. :ةنحتملا] 6 َنوُئِمّؤُم مي منَ َىِذّل هللا اوُقّنأَو أوققنأ آم َلَكِم مُهُجَوزَأْتَبَهَذ

 مألا رظناو ء/ا1وا/١ /ص 2” /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ء.145و197” /ص .؛/ج «مألا (5)
 .814و 457 /ص 5 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت

 ١١. /ةيآلا يف انه درو امب قلعتم اهريسفت ()

١5475 



 نهيلإ عفد ام اوتوأ «مالسإلاب مهجاوزأ نايتإ نوكرشملا مهعنم اذإ «نينمؤملا
 ءروهملا نم تاملسملا جاوزأ عفد ام نوملسملا يدؤي امك ءروهملا نم جاوزألا

 .مهنيب ًامكح و هللا هلعجو

 ركَتاَف نإَو ) :العو زع لاقف ءأيناث ًامكح ىنعملا اذ لثم يف مهل مكح مث

 ملف :ديري - ملعأ ىلاعت هللاو - .ةيآلا ( َمبَقاَعَف رافُكلا ىلإ ْمُكِحوْزَأ نم ٌءْىَس

 مُهُجوْزَأ ْتَبَهَذ تريلا اوُناَنَق ) :مكئاسن روهم مكنع اوفعي مل اذإ ,مهنع اوفعت

 انتتأ كرشم ةأرما تتاف اذإ نهروهم نم :ىنعي هنأك .ةيآلا © أوققنأ آَم لكم

 اهاطعأ دق رافكلا ىلإ ةكرشم ةأرما تتافو ءاهرهم ْق ةئام اهاطعأ دق ةملسم

 .ةبوقعلا كلت :ليقف .كرشملا ةئام ملسملا ةئام تبسح «ةئام

 ىتح نيكرشملا دوهع باحصأ ىلإ كلذب بتكيو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مهيلإ هتأرما تتاف يذلا ءملسملل هتأرما رهم نم ؛ هب هانصصاقام كرشملا يطعي

 .كلذ ريغ هل سيل

 ,"” نينداهملا ءاسنرمأ عيرفت :(اضيأ) مألا

 ةملسم ةندهلا لهأ ءاسن نم ةرحلا ةأرملا تءاج اذإ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نمف .برحلا راد وأ ءمالسإلا راد نم مامإلا عضوم ىلإ .برحلا راد نم ةرجاهم

 وأ .هسفنب اهجوز اهبلط اذإو .ضوع الب اهنم عنم اهجوز ىوس يلو نم اهبلط

 :نالوق اهيفو ءاَهَعْتَم .هتلاكوب هريغ اهبلط

 .د /قيقحت مألا رظناو ,54و54 /ص 2” /ج «نآرقلا ماكحا رظناو «145 /ص «4 /ج «مألا )١(
 .450و 1514 /ص 20 /ج «بلطملا دبع
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 تريزنأأ اوُناَ ) :كك هلا لاق ام ضوعلاو ءضوعلا ىطعي :امهدحأ

 .ةيآلا « أوُققنَأ آَم َلَكِي مُهُجَوزَأ ْتَبَهَذ

 ام :- ملعأ ىلاعت هللاو - لمتحي اوقفنأ ام لثمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هوعفدي مل اوناك نإ هلك قادصلا الو .هريغ ةقفنلا ال قادصلاب اوعفد

 اهاطعأف «نيتئامب اهحكن دق لجر ةأرما تءاج اذإف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 اهنأل ؛ نوسمح هيلإ تدر .نيسمحخ اهاطعأف ةئامب اهحكن نإو «ةئام هيلإ تدر ةئام

 مل قادصلا نم ًائيش اهطعي ملو ةئامب اهحكن نإو .نيسمح الإ قادصلا هنم ذخأت مل

 .ًائيش قادصلاب قفني مل هنأل ؛ أئيش هيلإ درن
 هنأل ؛ ًائيش كلذ نم طعي مل ,ةماركو ةيدهو سرع نم - هريغب - قفنأ ولو

 ؛ هنم اهصقن وأ ؛هيلع اهداز ناك نإ اهلثم رهم ىلإ كلذ يف رظني الو هب عوطت
 مهس نم قادصلا اذه جوزلا ىطعُيو ءاوقفنأ ام لثم اوَطْعُي نأب رمأ َكْك هللا نأل

 :لاق كو هللا لوسر نأل ؛لاملا نم هاوس ام نود «ةمينغلاو ءيفلا نم لِي ينلا

 ينعي .ثيدحلا '''« مكيف دودرم سمخلاو ءسمخلا الإ مكيلع هللا ءافأ امم يلام»

 .هنع نوكت لافنألا نآبو ؛ مكتحلصم يف - ملعا هللو -

 قحأ ناك ةدعلا يف يهو ًاملسم جيزلا مدق ولو :" ' هللا همحر يعفاشلا لاق

 عجّرو «هتجوز تناك اهتدع يضقنت نأ لبق ملسأ مث : ًاكرشم اهبلطي مدق ولو ءاهب

 ملسي مل مث ؛هيطعأف ضوعلا بلط ولو .هذخأ ناك نإ هنم ذخأف «ضوعلاب هيلع

 كلم يف مالسإلاب هنم تناب دق اهنأل ؛ ضوعلا هلف ملسأ مث ءاهتدع يضقنت ىتح

 .هريغ رلقعب اهكلم امنإ هنأل ؛ ضوعلاب هيلع عجرن ل دعب اهحكن ولو «حاكتلا

 )١( «ننسلا يف دمحأ مامإلا هاور ثيدحلا )١18/4( ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو )15١/١14(
 ؛(559) ةحيحصلا يف ينابلألاو (١٠١١؟) لامعلا زنكو (”7/ /6) دئاوزلا عمجم يف يمثيملاو

 /ج «ننسلاو راثآلا ةفرعم رظناو  4ص/١١5.
 .4717/ص .ه /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءك156 /ص «4 /ج ألا (؟)
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 ةملسم هتجوز تءاج يذلا كرشملا جوزلا ىطعي ال 00 ناث لوق هيفو

 :لاق اذه لاق نمو ءًاضقتنم طرشلا ناك ءاسنلا درب مامإلا طرش ولو «ضرعلا

 .مهنم هءاج نم دري نأ هيف لخد اذإ ةيبيدحلا لهأل ني هللا لوسر طرش نإ

 «ةيبيدحلا لهأل هلوسر مث هللا هخسنف ءًاحيحص ًاطرش ناك مهنم ءاسنلا ناكو

 درت ال نأ ك# هلوسر مث هللا ىضق الو ءضوعلا هنم خسن اميف مهيلع درو

 در طرش نم طرش نأل ؛ نهيف ضوع هيلع الو ءنهدر ٍدحأل نكي مل «ءاسنلا

 .ءيش لطابلا طرشلاب ىطعي الو «لطاب اهل هلوسر مث ءَدَبِق هللا خسن دعب ءاسنلا

 )١( /ص 0 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .155/ص ء؛ /ج «مألا 417١.
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مهن افَص ءوإيِبَس ىف توُلتَفُي تريذلا بِ هّلل نإ ) : كو هللا لاق

 و يراك وو رد

 [ 4 :فصلا 1 ' ١ « ٌصوّصَرَم رم نلينب

 "' داهجلا ضرف لصأ :مألا

 معنأ .هترجه نم ةدم تي هللا لوسرل تضم املو * هللا همحر يعفاشلا لاق

 مل .ددعلاب ةوق هللا نوع عم اهب مهل تثدح .هعابتاب ةعامج ىلع اهيف ىلاعت هّلل

 ركذ مث - ًاضرف ال ةحابإ ناك ذإ دعب داهجلا مهيلع ىلاعت هللا ضرفف ءاهلبق نكت
 تريلا ُبِح هلأ نإ ) :ىلاعت هللا لاقو :اهنمو - داهجلاب ةقلعتملا تايآلا ممول

 ل ٌّلاَمَو زر :لاقو «ةيآلا « ٌصْوُصَرَم ترتب مُهئَأك افَص يبس ىف َتروُلِعَفُي

 بجوأو داهجلا ضف هب ركذ ام عم «ةيآلا ةف :ءاسنلا] 6 هلآ ٍليِبَس ىف َنوُلِجَقَت

 .هنع فّلختملا ىلع

 .ةلماك انه ةيآلا ثدرو )١(

 دبع .د / قيقحت مألا رظناو ١ /ص 27 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 25١ /ص 4 /ج «مآلا مهفإ

 .1"7/و ”556/ص 0 /ج «بلطملا
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 02 وبي س >- مويص وم و سال # م 1

 ىلع ءهرهظيل قحلا نيدو ئدهأب رهلوسَر لسرأ ىلا وه ) : كك هللا لاق

 14 هفصلا1 ''” ( َنوُكِرَشُمْلا هركَوَلَو فلك نيّدلآ

 :'"' (ةيزجلا) باتك :مألا

 «نايدآلا ىلع هنيد رهظأ نأ - ىلاعت هللا - ىضقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 فلك ٍنيِدلأ ىلَع ءٌمَرهْظُمِل ْيَخَآ ِنيِدَو دهب ءُهَلوُسَر ٌلَسْرَأ ىِذَلأ وه ) :َكْي لاقف
 اذه ريغ يف نيدلا ىلع هرهظي فيك نايب انفصو دقو «ةيآلا © َنوُكِرْشُمْلآ هرك َوَلَو

 ."" عضوملا . 2

 :( نايدألا ىلع © يبنلا نيدراهظإ # :(اضيأ) مألا

 ءُهَلوُسَر َلَسَرَأ يذلا وه ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « َنوُكِرْشُمْلآ هركْوَلَو فلك ِنيّدلآ لَع ءٌرِهْظُمِل ْيَخَأ ِنبِدَو ئَدْهَأب

 نأ ةريره يبأ نع ؛بيسملا نب ديعس نع .يرهزلا نع «ةنييع نبا انربخأ
 الف رصيق كله اذإو (هذعب ىرسك الف ىرسك كله اذإ » :لاق 2 هللا لوسر

 طسبو - ثيدحلا « هللا ليبس يف امهزونك نقفنتل هديب يسفن يذلاو ؛هدعب رصيق

 م عوضولم لا اذه لوح مالكلا

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 يف امهضعبب ناتطبترم امهف ةبوتلا ةروس نم 77 /ةيآلا ريسفت رظناو «.155 /ص 4 /ج ءمألا (؟)
 .7517 /ص .ه /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .ريسفتلا

 .ةيلاتلا ةرقفلا يف نايبلا كلذ دجتس (9)

 .781 /ص .ه /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2171١ /ص «4 /ج ءمألا (5)
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 َمهَلَع اوُلتَي مْ ًالوُسَر َنسَبِيَأْلا ىفٌكعَب ىذْلاَوه ٠) : ْكَِيَق هللا لاق

 [؟ :ةعمجلا ] "7 ( َةَمْكْفََو بتل ُمُهُمِلعُيَو ْموكْرُيَو فِقلياَء

 :''' (ةيزجلا) باتك :مألا

 ٌةلوُسَر َنَْيْيَأْلا ىف ٌتَعَب ىِذلأَّوه ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف ناكو «ةيآلا « َةَمُكْلآَو َبتكْلا ُمُهُمِلَعُيَو حيكْرُيو فيا ْمِهَلَع أوُلَي ْمُهِْ
 .نييمأ وأ باتك لهأ اوناك مهنأل ؛هقلخ ىلإ ثعب هنأ ىلع لد ام كلذ

 نخؤت ال نمو هنم ةيزجلا نخؤت نميف لصألا :(اضيأ) مألا 02

 .هموق دالب يهو ءةكمب 2 هلوسر َكْبك هللا ثعب :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نم مهيف نكي ملو .؛برعلا دالب نم مهلوح ناك نم كلذكو .نويمأ هموقو
 ىِذَلأَّوه ) :ىلاعت هللا لاق ,ركذُي ال نم وأ ءزاتجم وأ ءريجأ وأ ؛كولمت الإ مجعلا

 سانلا نم نكي ملف .ةيآلا © ءِهِتَياَ َمْهَلَع اوُلتَي مَ ًةلوُسَر َنسَيِمَأْلا ىف َتَعَب
 .مهوح نمو ؛هموق ماوع نم هل ىدعأ هَثِعُب ام لوأ يف دحأ

 ْمِيكَرُيَو فيا َمِهَلَع أوُلتَي َمُهتِم ًةلوُسَر َنيِمَأْلا ىف تَعَب ىذا وه ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(
 7 :فصلا] ( ني لَلَصض ىفل ُلَبَق ني أوُناك نإ َةَمُكِفَلَو بتكلا ُمُهُمَِكُيَو

 اهدعب امو 8والا/ /ص .507و7؟47و74١ /ةرقف ةلاسرلا رظناو ١509/. /ص /4 /ج .مألا (؟)

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,”5و5 /ص 27 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2.48 /ص
 .72027 /ص /ج

 .0١150و "99 /ص 6 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.177/ص .4/ج «مألا (9)
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 :"'' (اهلك رابخألا تدر يتلا ةفئاطلا لوق ةياكح) باب :(ًاضيأ) مألا

 مجم لوُسَر َنَْيِمَأْلا ىف َتَعَب ىلا وه ز :َك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 رواحما :يأ - لاق ,ةيآلا « َةَمكْلََو بكل ْمُهُمِلَُيو مكريو جيا َمهنلع أوت
 كي هللا لوسر ةنس :تلق ؟ةمكحلا امف «هللا باتك باتكلا نأ انملع دقف -

 يهو ةصاخ ةمكحلاو ةلمج باتكلا مهملعي نوكي نأ لمتحيفأ :لاق

 «ضئارفلا ةلمج يف مهل نيب ام لثم كبك هللا نع مهل نيبي نأب ىنعت تلق ؟هماكحأ

 هضئارف نم ضئارف مكحأ دق هللا نوكيف ءاهريغو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا نم

 .ك# هيبن ناسل ىلع يه فيك نيبو «هباتكب

 يف يهف بهذملا اذه - هب - تبهذ نإف :تلق .كلذ لمتحيل هنإ :لاق

 .هأك هللا لوسر نع ربخب الإ هيلإ لصت ال يذلا .هلبق لوألا ىنعم

 باتكلا) ركذ هب ىلوأ مهيأو :تلق ؟مالكلا ريركت بهذم تبهذ نإف :لاق

 .ًادحاو ًائيش وأ ءنيئيش نوكي نأ (ةمكحلاو

 نأ لمتحيو «نيئيش انوكيف «ةنسو أباتك تفصو امك انوكي نأ لمتحي :لاق
 .ادحاو ائيش انوكي

 ام فالخو ءانلق ام ىلع ةلالد نآرقلا ينو ءامهالوأ امهرهظأف :تلق

 .هيلإ تبهذ

 ١ نكتوُيب ىف ىَلتُي ام َْركْدَآَو ) :دك هللا لوق تلق ؟يه نيأو :لاق

 ةيآلا 084 :بازحألا] © اًريِبَح اًفيِطَل تراك َهَلآ نإ ةَمُكَْلَو هلأ تيا نم

 )١( /ةيآلا ريسفت رظناو 15١/2و5١ /ص ملعلا عامج باتك رظناو 27174 /ص ءل/ج مألا ١١7
 .9/ص «9/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءانه امب قلعت اهلف ءاسنلا ةروس نم
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 نأ ةوالتلا ىنعم امنإ :تلق ؟ةمكحلا ىلتت فيكف «ىلتي نآرقلا اذهف :لاق

 اهب قطني امك ةنسلاو نآرقلاب قطني

 ." ىلوألا نم نآرقلا ريغ ةمكحلا نأ يف نيبأ هذهف :لاق

 :"' (ةمئألا ةفص) باب :رهازلا
 .(ئراقلا داعأ أرقي نمب يأ ّمأ نإو) :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةءارقلا نسحي ال يذلا :انهاه يمألاب يعفاشلا دارأ :يرهزألا لاق

 برعلا رثكأو ؛بوتكملا أرقي الو بتكي ال يذلا - برعلا مالك يف - :يمألاو

 ناكو ةيآلا « َمُْيَمًالوُسَر َنييَأْلا ىف َتَعَب ىلا وه ) :كْ هللا لاق «نييمأ اوناك
 .(ةزجعم) ةيآ تناكف كك هللا باتكل ًاظفاح كلذ عم ناكو ءايمأ ك# يبلا

 هباحصأ ىلع أرقف ءاهؤرقي الو ةباتكلا نسحي نكي مل هنأ :هتيمأ ىنعمو
 دعب قيرف ىلع اهررك مث دك هللا اهزنأ ام ىلع ةيلاخلا مألا صيصاقأ برعلا

 ةصق وأ ءاثيدح درسي نأ ناسنإلا فرع يف سيلو ءاهيناعمب ال اهظافلأب قيرف
 .ظافلألا ريغبو صقنيو ديزي هنكلو ءاهظافلأب اهررك اذإ اهديعي مث ةليوط

 "7 « آر كْذ لإ اوَعْسَف ِةَعُمِجْلَأِ ْوَي نم ةوَلّصلِل صِدوُن اَذإ ) : كك هللا لاق

 :*' (ناذألا عامج) باب :مألا
 ِمْوَي نِم ةوَلّصلل َهِدوُن اَذِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 موي ركذو «ةالصلل ناذألا كك هللا ركذف «ةيآلا « هلآ ركذ ىلإ أَوَعْسأف ِةَعَمِجْلا

 .دحاو ءيش ةمكحلاو باتكلا نأ لوألا هلوق نع رواحملا عجارت :يأ )١(
 85١/ص يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا (؟)

 لإ اَوَعْسأَف ِةَعْمْجْلأ ِمْوَي نِم ةوَلّصلِل كفِدوُت اّذِإ َوُعَماَ َنيِذلأ اتي 7 :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 .[4 :ةعمجلا] « َنوُمَلْعَت رك نإ ْمُكَلٌريَح ْمُكِلد عَِْلآ اوُرَدَو هلأ رك
 دبع .د /قيقحت مألا رظناو .08/ص ء/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ى؟ /ص ء3ق/ج ألا 2

 .١18/ص 32ك/ج «بلطملا

 ل



 نسو «''' ًاعم نيتيآلاب ةبوتكملا دارأ هنأ - ملعأ ىلاعت هللاو - أنّيب ناكف ةعمجلا

 ريغل ناذألاب رمأ هنأ هتملع دحأ هنع ظفحي ملو ,تابوتكملل ناذألا ك# هللا لوسر

 :لوقيف نذؤملا نيديعلا يف رمأي ناك هنأ هنع يرهزلا ظفح لب «ةبوتكم ةالص

 - ةبوتكملا الإ :يأ - ةماقإ ال كلذكو «ةبوتكملا الإ ناذأ الو «(ةعماج ةالصلا)

 ةالصلا) :هيف لاقي نأ بحأف ناضمر رهش مايقو .فوسخلاو «دايعألا امأف

 .لضفألا كر الإ هكرت نم ىلع ءيش الف كلذ لقي مل نإو ؛(ةعماج

 ناذأ الب - فوسخلاو دايعألا ريغ - ةلفان لكو ءزئانجلا ىلع ةالصلاو

 .(ةعماج ةالصلا) :لوق الو اهيف

 :"' ةعامجلا ةالص :(اضيأ) مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 6 اِّعَلَو اوه اًهودَحَعَأ ةولّصلا لإ مئيَداَت اَذِإَو ) :كَك لاقف «ةالصلاب ناذألا

 ركذ لإ اَوَعْسآَف ةَعْمِجْل ِمَوَي نِم ةؤَلّصلِل حِدوُت اَذإ 7 :لاقو «ةيآلا [08 :ةدئاما]

 لوسر نسو .ةعمج ا نايتإ - ملعأ هّللاو - هللا بجوأف ةيآلا 6 َعِيَبْلآ اوُرْدَو هلل

 ."” تابوتكملا تاولصلل ناذألا 8# هللا

 رمأ امك «ةعمجلا ريغ يف ةعامجلا ةالص نايتإ بجوأ نوكي نأ لمتحاف
 .اهتقوب ىلصتل اهب نذأ نوكي نأ لمتحاو «عيبلا كرتو ةعمجلا نايتإب

 .ةيآلا هذه عم ةدئاملا ةروس نم 04 /ةيآلا ىلإ ةراشإ )١(

 ذبع .د /قيقحت مألا رظناو 2815 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 216” /ص ءا/ج «مألا قفز

 .١569/ص 5 /ج «بلطملا

 "هه ١



 :" ةعمجلا باجيإ :(اضيأ) مألا
 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 توِدوُت اَذِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :لاق يعفاشلا سيردإ نب دمحم انربخأ

 ِدِهاَسَو ) :َكك :هللا لاقو «ةيآلا 6 هلل ركذ لإ اَوَعَْسَأَف ةَعْمِجْل ِمْوَي نم ةَلّصلِل

 .ةيآلا [* :جوربلا] © ٍدوُبَشَمَو

 نب ناوفص ىنثدح :لاق دمحم نب ميهاربإ انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 موي :دهاش» :لاق هنأ ك# ينلا نع ءراسي نب ءاطعو «ريبج نب عفان نع ؛ميلس

 .ثيدحلا '”( ةفرع موي :دوهشمو .ةعمجلا

 هيلع لد ام ىلع ةعمجلا ضرف نم ةئسلا تلدو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ىلاعتو كرابت هللا باتك

 نع «هيبأ نع ,سوواط نبا نع «ةنييع نبا انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ديب ءنوقباسلا نحنو .نورخآلا نحن» :ك# هللا لوسر لاق :لاق ه# ةريره يبأ

 هيف اوفلتخا يذلا مويلا اذهف ,مهدعب نم هانيتوأو ءانلبق نم باتكلا اوتوأ مهنأ
 .ثيدحلا "'« ٍدغ دعب ىراصنلاو ءًادغ دوهيلا «عبت هيف انل سانلاف «هل هللا انادهف

 ...ةعمجلا باجيإ ىلع نالدي ةنسلا مث ليزنتلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :رعاشلا لاق (ةّيْوُرَع) مالسإلا لبق هيمست برعلا تناكو

 داوزأب ًاداوزأ ةبوُرَعلا موي  اوطلخ ومه ماوقأل ءادفلا يسفن

 ”ا/ 1/1١-4 /ص 7 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .145و188/ص ء١/ج«مألا )١(

 يعلا ءافش رظنا .ثيدحلا نّسحي امم ديناسأ ةثالثب درو دقو .فيعض هدانسإ ءلسرم ثيدحلا (؟)

 .717/0و7 79و74 /مقرب ءالا/-1ا/6 /ص ١ /ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب

 .7ا/١ /مقرب كالا/ /ص ١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا (*)

 ليكم



 نب ةملس ىينثدح :لاق دمحم نب ميهاربإ انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لئاو ينب نم ًالجر عمس هنأ ءيظرقلا بعك نب دمحم نع .يمطخلا هللادبع

 وأ ًايبص وأ «ةأرما الإ ملسم لك ىلع ةعمجلا بهجت :هَك هللا لوسر لاق :لوقي

 .ثيدحلا 2” ًاكولمم

 (7 هنكسمب ةعمجلا هيلع بجت نم :(ًاضيأ) مألا

 نِم ةوَلّصلِل تفِدوُت اَذِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يلا ( نأ رثو لإ اون آف ةَعَمِجْلا ِمْوَي

 .ةيآلا ةلالدب ءهنم ابيرق وأ رصملا بكاس نم ءءادنلا عمسي نم ىلع «ةعمجلا

 "7 عيبلا مرحي ىتم :(اضيأ) مألا

 ةرّلّصلِل كِدوُت اَذِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا 6 َعِمَبْلآ اوُرَدَو هللا ركذ ىإ أَوَعْسَأَف ِةَعْمِجْلا موي نم

 نأ ةعمجلا ضرف هيلع نم ىلع بجي يذلا ناذألاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ناذألا كلذو .ك# هللا لوسر دهع ىلع ناك يذلا ناذألا ؛ عيبلا هدنع رذي

 مامإلا سولج لبق نذؤم نذأ نإف «ربنملا ىلع مامإلا سولجو «لاوزلا دعب يذلا

 نّسحي امم بعك نب دمحم لسرم اهلضفأ ةدع قرطب درو دقو ًادج فيعض هدنس ثيدحلا )١(

 .708 /مقرب 34ا/و586/ص ل /ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .ثيدحلا

 «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «57/ص «ينزملا رصتخم رظناو «.197 //ص ء١/ج «مألا (؟)

 ."41/ص 3” /ج

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 24 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2155 /ص ء١/ج ءمآلا (9)

 89١. /ص .؟ /ج .بلطملا

 "هال ١



 مامإلا ناك اذإ هنع ىهني امك .هنع ًايهنم عيبلا نكي مل ءلاوزلا دعبو ربنلا ىلع

 ىلع هيف سلجي نأ مامإلل بحأ يذلا تقولا كلذ نأل ؛ ههركأو ءربنملا ىلع

 امنإ «عيبلا نع هني مل «ربنملا ىلع مامإلاو ؛لاوزلا لبق نذؤم نّدأ نإ كلذكو ءربنملا

 :- ناطرش :يأ - عمتجا اذإ عيبلا نع ىهني

 .لاوزلا دعب نذؤي نأ" ١-

 .ربنملا ىلع مامإلاو -"

 :") ةعمجلا ىلإ يشملا :(اضيأ) مألا

 نِم ةَوَلّصلِل مِدوُت اَذِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « هلآ رْكِذ ىلإ أَوَعْسآَف ٍةَعُمِجْلَآِ ْوي
 ءملاس نع .يرهزلا نع «ةينيع نب نايفس انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 "”« هللا ركذ ىلإ اوضماف » :الإ اهؤرقي طق ه# رمع تعمس ام :لاق هيبأ نع

 .*” لمعلا عضوملا اذه يف يعسلا نأ لوقعمو «ثيدحلا

 نب هللا دبع ينثدح :لاق دمحم نب ميهاربإ انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 (88 ينلا بحاص) كيتع نب رباج هدج نع «كيتع نب رباج نب نمحرلا دبع
 .ثيدحلا '”« كتنيه ىلع شماف ةعمجلا ىلإ تجرخ اذإ» :لاق

 ظافلأ بيرغ يف رهازلا رظناو ,47 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «155/ص ء١/ج ءمألا (؟)

 .547و797 /ص "3 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,١17و٠4١ /ص «يعفاشلا

 797” /ص ١2/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «حيحص هدانسإ .فوقوم ثيدحلا قرف

 .599 /مقرب
 رظناو ««مادقألا ىلع يعسلا ال» :كلذ دعب هلوق 41 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ يف دازو (:)

 .ةدايزلا هذه هيف تدرو دقف 275717/ص ا” /ج «يقهيبلل /ىربكلا نئسلا

 ءافش رظنا «ثيدحلا كورتم /دمح نب ميهاربإ هيفف ًادج فيعض هدائسإ .فوقوم ثيدحلا )2(

 .598 /مقرب 2197 /ص .١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا

 م١7



 7 ةعمجلا ةالص  :يعفاشلا دنسم بيترت

 يبأ نب هللا دبع ينثدح .دمحم نب ميهاربإ انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةعمجلا تعكر يف أرق هَ ينلا نأ :هي هيض ةريره يبأ نع .يربقملا ديعس نع «ديبل

 .ثيدحلا درا نيقفانملاو ةعمجلا ة ةروس

 "7 ( ضَرألا ىف أوُرِشَتنَف ة ٌةرَلّصلَاِتيِضُق اًذِإَف ٠ كو هللا لاق

 0 حاكنلارمأ يف ءاجام :مألا

 لمتحي سانلا مالكو «ةنسلاو .«باتكلا يف رمألاو :هّللا ههحر يعفاشلا لاق

 :يناعم

 لالحإ هرمأ ناكف ؛هحابأ مث ًائيش مرح دب هللا نوكي نأ :اهدحأ *' ١-

 نع ىهنو .ةيآلا ©« ضَرألا ىف اوُرِشَتنأق اف ةرلصلا تضف اذ ) :هلوقك ؛مرح ام

 .177و١47 /مقرب 2149و ا 48 /ص ١ /ج «يعفاشلا دنسم بيترت )0غ(

 دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «حيحص وهو «ثالغلا هتاياورب ًادج فيعض هدائسإ ثيدحلا )0

 1715و١147 /مقرب "09و08 /ص «١/ج «يعفاشلا

 اوُرُكْذآَو هللا ٍلْضَف نم اوُعَتْبَأَو ضرألا ىف اوُرِدَسَف ةْوَلّصلا ِتيِضُق اذِإَف ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (*)

 ٠١[. :ةعمجلا] © َنوُحلَفُت وَّلَعَل اريك هَل

 مألا رظناو 238١ /ص «؟ /ج «يقهيبلل / يعفاشلا بقانم رظناو 2117 /ص 5 /ج ألا (5)

 .728/ص 2" /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت

 يف يهف 14"و47١ /ص 5 /ج «مألا اهب عجاري تالامتحالا ةيقبو دحاو لامتحا انه ركذ (0)

 .ىرخأ عضاوم

١8 



 :''”قالطلاو ؛حاكنلاو ؛قتعل او ؛عويبلاو ءريسلاو ةاكزلا ف ام :يعفاشلا بادآ

 رشتناف ٌةوَلّصلَا 'اِتَيِضُق اًذِإَف ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لالح ءادنلا دنع ًامرحم ناك يذلا عيبلا نأ :هناحبس ربخأف ,ةيآلا « ِضَرألا يف

 .اورشتني نأ بجاوب سيلو ؛ةالصلا تيضق ثيح

 "” ( اَمِيآَق َكوُكَرَتَو ايل اوصفنآ اًوُط وأ هرج اَوأَر اَذإَو ) : كو هللا لاق

 © امئاق ةبطخلا :مألا

 اًوَه وأ رت اَوأَر اَذِإَو ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © اَميآَق َكوُكَرَتَو ايل أَوُصقنَأ

 موي لي ينلا ةبطخ يف تلزن اهنأ ًافلاخغ ملعأ ملف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةعمجلا

 نب رفعج يثدح :لاق دمحم نب ميهاربإ انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 لاقي قوس مهل ناكو ؛ةعمجلا موي بطخي لي هللا لوسر ناك :لاق هيبأ نع ءدمحم

 ءنمسلاو منغلاو لبإلاو ليخلا اهيلإ نوبلجي ميلس ونب تناك .ءاحطبلا اهل

 دحأ جوزت اذإ وهل مهل ناكو كي هللا لوسر اوكرتو سانلا مهيلإ جرخف ءاومدقف

 .590و7514/ص ء«يزارلل /يعفاشلا بادآ )١(

 امك ةيآلاف ءيعبطم أطخ هلعلو (متيضف) :ظفلب يزارلل /يعفاشلا بادآ يف ةيآلا تدرو (؟0)

 1١[. :ةعمجلا] © ٌةْوَلّصلَأِتّيِضَق اًَذِإَف ) :هالعأ تركذ

 ٌرْيَح هلا َدنِع ام لق اَمِيآَف َكوكَرََو اني اضفنا اًوَه ْوَأ ٌةَرَجت اََأَر اَذإَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (06)

 1١[. :ةعمجلا] « َنيِقْزل ريح ُهّنآَو ١ ةَرَجّتِلآ َنِمَو وْهّْللَأ َنْم

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو ."58/ص هدنسملا-ينزملا رصتخم رظناو .199/ص ء١/ج ءمألا (4)

 .105و5٠1 /ص 37 /ج «بلطملا

 لفل



 »7 ياك #ر

 اًوَه وأ ةَرتجت اوأَر اَذِإَو ١ :لاقف كلذب هللا مهريعف .2"” رّبكلاب اوبرض راصنألا نم

 ."” ةيآلا « اَمِيآَق َكوُكَرَتَو انيَلِإ اَوُصقنأ

 ف يناعم لاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 :"' (تاولصلاو تاراهطلا

 ايل اوصف اوه ْوأ ةرتجت اَوَر اَذِإَو ) :َكْك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةعمجلا موي # ىينلا ةبطخ يف تلزن اهنأ ًافلاخم ملعأ ملو «ةيآلا 6 اَميآَق َكوُكَرَتَو

 نع .دعجلا يبأ نب ملاس نع ,نيصح نع «هريغو ةلمرح ةياور يف ءاجو

 مل ىتح اهيلإ سانلا لتفناف ءامئاق ةعمجلا موي بطخي ناك #يبنلا نأ ه# رباج

 . ةيآلا هذه تلزنأف .ًالجر رشع انثا الإ هعم قبي

 .ًامئاق هتبطخ يف ناك اهوزن نأ ىلع ةلالد :ةرُجَع نب بعك ثيدح يفو

 نع ةالصلاب رّبع هنإف « ةعمجلا يلصن نحن امنيب » :نيصح ثيدح يفو

 .ةبطخلا

 .8017/ص ءطيسولا مجعملا رظنا .دحاولا هجولا وذ لبطلا :ٌرَبكلا )١(

 ةرقفلا يف رظنا «قيرطلا اذه ريغ نم هانعم حص دقو .هلاضعإ عم.ًأدج فيعض هدانسإ ثيدحلا (؟)
 7815 /مقرب ,7180و1814 /ص ء١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظناو «ةيلاتلا

 .40و154 /ص .١/ج «نآرقلا ماكحأ ()

 ملسم هاورو ءريسفتلا يفو «عويبلا يف هاور اذكو (”8/ ةعمجلا) يراخبلا هاور ثيدحلا (4)
 .784 /مقرب ,1805 /ص ١ /ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .يئاسنلاو

١1١ 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 و هص <

 هلو هلأ ٌلوُسَرَل َكْنِإ ُدَبْهَت أوّلاَق َنوُقِشَتُمْلا َكَءاَج اَذِإ ) : كو هللا لاق

 دب كم و مر» و 17

 1 © '""توُبْذَكَل َنيِقِفكُمْلآ َّنِإ ُدَبْشَي هلو مُهَلوِسَرَل َكَنَ]ُمَلعَي

 "7 ( َمِيوُلُف ََلَع َعبَطَف ) :هلوق ىلإ « ِهَّللأ ٍليِبَس نَع أوُدَصَق ٌةَنُج َمُجَدَمَيَأ

 7 مالسإلا نع دترملا :مألا

 ىلع مكحلا دابعلا -هناحبس هللا - فّلك امنإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لاق دقو ءهقلخ نود رئارسلا ىلع باوثلا هللا ىلوتو ؛لعفلاو لوقلا نم رهاظلا

 بهل هلأ ُلوُسَرَل َكنِإ ُدبَْت أوُناَف َنوُقِفَُمْلا َكءاَج اَذِإ ) :# هيبنل كك هللا

 دج ْمِجسَمَيَأ اوُدَحعأ © توُبِذَكَل َنيِقِفَسُمْلا نإ ُدَبْشَي ُهَللاَو ُهَلوُسَرَل َكَنِإ

 .تايآلا « َمِيِوُلُق َلَع عيَطَف ) :هلوق ىلإ ( ِهّلأ ٍليَِس نَع أوُدَصَق

 :ةيآلا « َتوُبْذَكَل َنيِقِفَعُمْلآ َّنإ ُدَب ُدَبْشَي ُهّللآَو ) :َكَك هللا لوق يف :ليق دقو

 .نيصلخمب مه ام

 أودخت

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 أوُناك اَم َءآَس َمِجيإ 5 ٍليِبَس نَع أوُدَصَق ٌةَنُج َمِهَدَمَيَأ أو ُدْحْنَأ ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا (؟)

 ١-1[. :نوقفانملا] © َنوُهَقْفَي ال ْمُهَف َمِيوُلُق ْلَع َعبْطَف أوُرقك ٌمُق أوُتَماَء مجاب َكِلاَذ © َنوُلَمَعَي

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 23417 /ص ١ /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو .554/ص ء١/ج ءمألا (")

 هال“ / ص /ج «بلطملا
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 :©"” ثراولل ةيصولا باب :(اضيأ) مألا
 ال هنأ نم تفصو ام ىلع لد ام :لئاق لاق نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ك هللا لوسر ةنس مث هللا باتك :ليق ؟نطابلاب مكحي

 أولاَق َنوُقِفَتُمْلا َكَءاَج اَذِإ ) :8 هيبنل لاقف نيقفانملا ىلاعتو كرابت هللا ركذ

 ١-5[« :نوقفانما] © ِهّلأ ٍليِبَس نع أوُدَصَف ) :ىلإ أرق 4 ِهّللأ ْلوُسَرَل َكْنِإ ُدَبْشَت

 مسقلا اورضح اذإ مهل مهسيو نوثراوتيو نوحكانتي #8 هللا لوسر مهرقاف
 لوسر ربخأو .مهرفك نع هركذ ىلاعت هللا ربخأ دقو «نيملسملا ماكحأ مهل مكحيو

 .ناميإلا ىلع ناميألا راهظإب ءلتقلا نم َةّنج مهناميأ اوذختا مهنأ 8 هلل

 :(' ناعللا :(اضيأ) مألا

 كف هللا لوسر ةنس نم .2"' اذه ىنعم لثم ينو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هتجحم نحلا نوكي نأ مكضعب لعلو «يلإ نومصتخت مكنإو رشب انأ امإ» :هلوق
 قح نم ءيشب هل تيضق نمف ؛هنم عمسأ ام وحن ىلع هل يضقأف ءضعب نم
 يضقي هنأ هلل ربخأف .ثيدحلا '''« رانلا نم ةعطق هل عطقأ امنإف هذخأي الف هيخأ

 نيبو امهنيب اميف امهيلع مرحيو ءامحل لحي امنإو ,نيمصخلا مالك نم رهاظلا ىلع

 اَذِإ ) :َكَْك هللا لوق هللا باتك نم ىنعملا اذه لثم نمو «ناملعي ام ىلع هللا
 هما

 28 هللا لوسر نقحف «ةيآلا « َوُبْدَكَل ) :هلوق ىلإ ©« َنوَقِفَكُمْلا َكَءاَج

 .75160 /ص /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 211591١١١ //ص 4 /ج ءمألا 2غ(

 مألا رظناو «(شماهملا ١5 5/ص 477 /ةرقف ةلاسرلا رظناو 2.158/ص 5 /ج ألا (0)

 ةضفن /ص .31/ج .بلطملا دبع 3 /قيقحن

 .نينعالتملا ىلع رهاظلاب مكحلا :يأ (5)
 .518 مقرب 80"03واثا/9 /ص 7 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظناو .حيحص ثيدحلا يد
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 هللا ناكو «ةثراوملاو ةحكانملا ىلع مهرقأو ءمالسإلا نم اورهظأ امب مهءامد

 كرهف َنيِقِفَتْنأ نإ ) :لاقف رانلا يف مهنأ ىملاعت هللا هربخأف ءرئارسلاب مهنيدب ملعأ

 ام ماكحلا ىلع بجوي اذهو «ةيآلا [140 :ءاسنلا] © ٍراّثلَأ َنِم ٍلَفَسُأْلآ ردلأ

 وأ «ةنيبلا وأ ءلوقلا نم رهاظلاب مكحلاو «ةنطابلا ةلالدلا كرت نم تفصو

 .ةجحلا وأ .فارتعالا

 :"'' (مالسإلا نم مدلا هب مرحي ام) باب :(اضيأ) مألا

 َكَءاَج اَذِإ ) : هيبنل ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 سل هه 7

 نإ يخت ةآو وشر كل لطي ةلآو هنأ ٌلوُسَرَل َكْنِإ ُدَبْشَ أوُلاَف َنوُقِفَُمْل

 .تايآلا '"' ©« َنوُهَقْفَي ال ) :ىلإ « وُبْدَكَل َنيِقِفَتُمْل

 رهظا ىتح ًاكرشم لزي مل نمم ناميإلا راهظإ نأ نيبف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم مدل عنام ناميإلا رهظأ مث ؛هراهظإ دعب كرشأ مث ناميإلا رهظأ نممو «ناميإلا

 .هرهظي رفك وأ «هرسي ٌرفك ءراص رفك يأ ىلإو ناك نيلاحلا نيذه يأ يف .هرهظأ
 نايتإو «دايعأ هل يذلا نْيّدلا روهظك رهظي نيد نيقفانملل نكي مل هنأ كلذو

 ةنس يف مث كبك هللا باتك يف نيب كلذو ءليطعتو دحج رفك ناك امنإ ءسئانك

 - ينعي ؛ةنج مهناميإ اوذختا مهنأب نيقفانملا نع ربخأ َكْبَك هللا نأب كنق هللا لوسر

 :لاقف ةنج مهناميأ هب اوذختا يذلا هجولاب ربخأ مث «لتقلا نم :- ملعأ هللاو

 دعب اورفك مث اونمآ مهنأب مهنع ربخأف .ةيآلا « أوُرقك مث وُتَماَء مجاب َكِلَذ )

 رظناو 0 ١رآ99و1797-1595” /ص كب /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 21676/ص تلج ءمألا قلل

 .796و؟914 /ص ال /ج «بلطملا ديع د /قيقحت مألا

 ال» :ةيآلا يف تدرو امك ءاهلبق يفنلا عضو طبضألاو «نوهقفي» :اذكه مألا يف تدرو (؟)

 ّ ملعأ هّللاو - قايسلا ةبسانمل (نوهقفي
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 ةبوتلا اورهظأو .هب اورقأو .ناميإلا اورهظأو .هوركنأ هنع اولئس اذإ ًارفك ناميإلا

 . رفكلا ىلع هللا نيبو مهنيب اميف نوميقم مهو ءهنم

 :"* (ةعمجلاو نيديعلا ف ةءارقلا) باب :(اضيأ) مألا
 ؟نيديعلا يف أرقي نأ بحت ءيش يأب :يعفاشلا تلأس:هللا همحر عيبرلا لاق

 يأب هتلأسو « © ٌةَعاَسلآ ِتَْرَْفَأ 7 و © ق ) :ب :هللا همحر يعفاشلا لاقف

 يف راتخاو «ةعمجلاب ىلوألا ةعكرلا يف :لاقف .؟ةعمجلا يف أرقي نأ بحتست ءيش

 حبس ) وأ « ِةَيِشَقْلا ٌتيِدَح َكَتَأ لَه ) :أرق ول © َنوَقِفَتُمْلا َكءآَج اَذِإ )ل :ةيناثلا

 .اهلك اهأرق هنأ © يبنلا نع يور دق هنأل ءًانسح ناك « ََغألا َكْيَر َمْسَأ

 .؟كلذ يف ةجحلا امو :تلقف

 نب هللا ديبع نع «هيبأ نع ءرفعج نع .هريغو - دمحم نب - ميهاربإ :لاقف
 اَذِإ ) ,ةعمجلا ةروس '"' رثإ يف أرق كي ينلا نأ  ةريره يبأ نع «عفار يبأ

 .( َنوُقِشَحُمْلا َكْءاَج

 :"” (ناسحتسالا لاطبإ) باتك :(ًاضيا) مألا

 ُدَبْشَت اوُلاَق َنوُقِفَكُمْلا َكءاَج اَذِإ ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 الو سا و © َوُبْدَكَل َنيِقِفعُمْلا َّنِإ ُكَبْشَي ُهَللاَو ُهَلوُسَرَل َكَّنِإ مّلعَي ُهَللاَو هلأ َلوُسَرَل َك

 )١( /ص ءال/ج مألا  27١4/ص « دنسملا - ينزملا رصتخمو .717/ص «ينزملا رصتخم رظناو 709

 .008و 001 /ص . 8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو

 ةعمجلا ةروس ةءارق دعب :يأ (رثإ) ةزمهلا رسك اهيف حصيو (رثأ) ةزمه لا حتفب مألا يف تدرو (9)

 .517 /ص دنسملا ينزملا رصتخم رظناو .ةعمجلا نم ةيناثلا ةعكرلاب (نوقفانملا) :بأرق

 .08 /ص 4 /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 1544 /ص ءال /ج ءمألا (9)

 لم
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 نم مهعنمف لتقلا نم - ملعأ ىلاعت هللاو - ىبعي ىنعي «تايآلا 6 َةَُج حِئَنَم َمكسَمَيَأ اودع

 كردلا مهل بجوأو .هنم اورهظأ امب ناميإلا ماكحأ ايندلا يف مهنع ْلْزُي ملو «لتقلا

 .ناميإلاب مهتينالعل اهفالخو ءمهرارسأب هملعب رانلا نم لفسألا

 فنص مهو نيقفانملا يف هل - ىلاعت هللا- لاقو ''' :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللاو - ىنعي .تايآلا « ٌةَنُج َمُمسَمَي أ اودع ) :ىلإ « َنوُقِفَُمْلأ َكْءاَج اَذِإ ) :ناث

 .لتقلا نم َةّنْج ناميإلا راهظإ دعب كرشلا نم مهنم عمسي امب مهناميأ :- ملعأ

 :''' (اهرصقو ةءارقلا لوط) باب :يتزملارصتخم

 اَذِإ ) و ,ةعمجلا ةروسب ءاشعلا يف أرقي نأ بحاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .لوطلا يف اههبشأ امو 6 َنوُقِفَتُمْلآ َكَءاَج

 انتم زعألا َجِرْخُيَل ِةَئيِدَمْلآ لِ اَْعَجَر نبل ) : كي هللا لاق

 [م :نوقفانملا 1 "6 ّلّذَأْلا

 (*'لاحب هب اوزغي نأ مامإلل سيل نم :مألا
 هعم اهدهشف قلطصملا ىنب © هللا لوسر ازغ مث :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ٍةَيِدَمْلا ىلإ آَنَعَجر نيل ) :مهلوق نم ىلاعت هللا ىكح امب اوملكتف .د

 .مهقافن نم هللا ىكح امم كلذ ريغو «ةيآلا « َلّذَأَلآ ابِم عال عل

 )١( /ص .9 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 23546 /ص ءال/ج «مألا 5١.
 .18/ص ينزملا رصتخم (0)

 كَجرْخَيَل ِةَنيِدَمْلا ىلإ اَنْعَجر نيل َنوُلوُقَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (9)

 .[8 :نوقفانمل] © َنوُمَلعَي اَل َتيِقِفَتُمْلا ٌنكدَلَو َتييْؤُملِلَو ِلوُسَرلَو ةَزعْل

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو .55/ص 2" /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو .177/ص «4 /ج «مألا (:)

 ."ا/4 /ص 0 /ج «بلطملا

 هلو ٌلّدألا انبِم ٌرَعألا هم
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

لآ َقَلَح ( : دبع هللا لاق
)00 « َضَرَأْلاَو تاَونَم ك

 

 :"' (صوصخلاو مومعلا ةفرعم #) لصف :نآرقلا ماكحأ
 :لاق عيبرلا انربخأ .سابعلا وبأ انربخأ ,ظفاحلا هللا دبع وبأ انريخأ

 .ةيآلا (« َضَرَألَاَو ِتَومَمَّسلآ َقَلَح ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءرجشو «حور يذو «ضرأو .ءامس نم ءيش لكف .هيف صاخ ال ماع اذهف

 .هقلاخ هللاف .كلذ ريغو

 هر _ اص ص م6 هذ
 7 6( اعّلّرْنَأ ىرذلا رولا مِلوُسَرَو هّللاب أوُئِماَعَف ) : كو هللا لاق

 :” 28 هيبن هنس عابتا هباتك هللا ضرف نايب :ةلاسرلا

 ةروس نم ١١4 /ةيآلاو ءءاسنلا ةروس نم ١17١و 7 /نيتيآلا ريسفت رظنا

 اهيفف امهيلإ عجريلف ركاش دمحم دمحأ ةمالعلا اهيلع قلع دقف .فارعألا

 .باوصلا حيضوتو ءأطخلا نايب يف عئار بدأو تاقيلعت

 هْيَلِإَو 0000 َنَسْحَأَف دٌوَرَّوَصَو ٌيْفَلِب ضرألاو ٍتَومَّسلأ َقَلَع ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[ :نباغتلا] © ٌريِصَمْلآ

 .77/ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ )0

 « ٌءيِبَح َنوُلَمْمَت ام ُهَنآَو اَْلَرْنَأ ىلا روثلآو ِفِلوُسَرَو ِهَلأب اوُنماَنَق ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 ء.[4 :نياغتلا] 8

 .(شماملا) ال4و الا" / ص ةفضفوإ /ةرقفلا ةلاسرلا )2
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 07 ( َلوُسَرلَآ أوُعيِطَأَو هلأ أوُحيِطَأَو ) : و هللا لاق

 :"'رهاظلاب مكحلاو داهتجالاورارقإلا :مألا
 ًايضاقو ًاملعم نيميلا ىلإ  ذاعمل كي لوسرلا لاسرإ ثيدح ركذ نأ دعب

 باتك نوكي ال نأ دعب داهتجالا نأ :ف ينلا ربخأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 « َلوُسَرلَأ اوُعيِطأَو هللا أوُعيِطَأَو ) :َكْي هللا لوقلو .ك# هلوسر ةنس الو للا

 اذإ» :ك# هلوق يف دوجوم كلذ مث .ملعلا لهأ نم ًافلاخم هيف ملعأ مل امو «قيآلا

 ٍلَبِق نم هثدحي ءيش وه امنإو «ةمئاق نيعب سيل داهتجالا نأل ؛ثيدحلا «...دهتجا

 .هسفن ىأر نم ىلوأ عامجإلاو ةنسلاو هللا باتكف ءاذكه اذه ناك اذإف ءهسفن

 .هيأرب ةنسلاو باتكلا فلاخ ىلوأ داهتجالا لاق نمو

 ْغلَبْلا اَكِلوُسَر ىلع اَمنِإق َرشْيَلَوَ. إف َلوُسَرلأ اوُعيِطَأَو هللا أوُعيِطَأَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )1١(

 .[1؟ :نباغتلا] 6 ُنيِيُمَلَ

 .455/ص ال /ج «بلطملا دبع .د /قيقحن مألا رظناو ٠١ /ص تاج مألا )0
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 "7 ( ِجّدِعِل ٌنهوُفلَطف َءاسِيلَاْمثَفّلَط اَذإ ) : كو هللا لاق

 '' قالطلا هجو عامج :مألا

 ٌنهوُقِلَطَف َءاَسْيلا ُمُيَقَلَط اَذإ ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ىنعم يف نافلتخي ال امهو (نهتدع ِلّبَقل) :تئرقو «ةيآلا ©« كرِعّدِعِل

 يف هتأرما قلط هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع «عفان نع كلام انربخأ

 :لاقف كلذ نع لك ينلا تلأسف :ه# رمع لاق ءضئاح يهو نه ينلا نامز

 ءاش نإف ءرهطت مث ءضيحت مث ءرهطت ىتح اهكسميل مث اهعجاريلف هرم »
 قلطت نأ كك هللا رمأ ىتلا ةدعلا كلتف ءسمي نأ لبق اهقلط ءاش نإو ءاهكسمأ

 .ثيدحلا "”« ءاسنلا اهل

 ةدِعْلا وصخ مح تجعل ٌنُهوُقِلَطَ َءآَسِيلآ ُمْثَقّلَط اذِإ يأ امني ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا )١(

 ُدوُدُح َكلَتَو 1 نأ آّلِإ َسرْجٌرَع الو ٌنهِتوُيب ْنِي موجع ال دكر هلل اوتو

 ١[. :قالطلا] 6 اَرمَأ كلذ َدْعَب ُتِدْحح هلأ لعل ىِرْدَت ال رُهَسْفَت َمَلَظ َنَقَق هلآ د َدوُدُح ّدَعَتَي نَمَو هلأ

 ١596 /نيترقفلا ةلاسرلا رظناو 235١7 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 218١ /ص .ه/ج «مآلا (؟)

 ١/ج .نآرقلا ماكحأ رظناو 1 /ص ءدنسملا - ينزملا رصتخم رظناو ,557/ص 597١و

 رظناو «ةرقبلا ةروس نم 1١4 /ةيآلا ريسفت رظناو 2114 /ص ء7؟/ج و 2,37591٠١ /ص

 */ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «.408/ص «.يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا

 1468-15١ /ص

 ٠١1 /مقرب .,55و56 /ص .؟ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ,حيحص ثيدحلا (")

 .5١٠و
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 وبأ ينربخأ :لاق «جيرج نبا نع «ملاس نب ديعسو .دلاخ نب ملسم انربخأ

 وبأو ءرمع نب هللا دبع لأسي (ةّزع ىلوم) نمي نب نمحرلا دبع عمس هنأ ريبزلا
 رمع نبا لاقف ؟اضئاح هتأرما قّلط لجر يف ىرت فيك :لاقف ؛عمسي ريبزلا
 هرم» :َّنَع ىلا لاقف ءًاضئاح هتأرما رمع نب هللا دبع قلط :امهنع هللا يضر

 هللا لاق :رمع نبا لاق .ثيدحلا '''( كسميل وأ قلطيلف ترهط اذإف اهعجاريلف

 وأ (نهتدع لبق يف نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذإ ينلا اهيأ اي) :ىلاعتو كرابت

 .ثيدحلا ."'” ىعفاشلا كش (نهتدع لبقل)

 .ثيدحلا "” كلذك

 اذإ) :اهؤرقي ناك هنأ رمع نبا نع «رانيد نب هللا دبع نع «كلام انربخأ

 .(نهتدع لّبعل نهوقلطف ءاسنلا متقلط

 ينلا ةنس ةلالدب َكْبَك هللا باتك يف ملعأ هللاو نيبف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نم اهاوس نم نود ضيحت ىتلا اهب لوخدملا ةأرملا يف ةنسلاو نآرقلا نأ ف

 ىلع ةدعلا نأ ىلاعت هللا مكح نأ كلذو ءاهتدع لبقل قلطت نأ .تاقلطملا

 رهط ال نوكي ىنلا اهضيح نم رهاط قالطب رمأي امنإ لِي ينلا نأو ءاهب لوخدملا
 همزل نم ةعجارملاب رمؤي امنإ هنأل ؛ ضئاحلا ىلع عقي قالطلا نأ نيبو .ضيحو

 .قالطلا لْبَق هلاح وهف قالطلا همزلي مل نم امأف ؛قالطلا

 .6١1وا7١ /مقرب ,55و506 /ص ؟ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا )غ0

 .5١1/مقرب 231/ /ص 2" /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا مه

 .١1١ا7 /مقرب تا /ص 2, /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «نيل هدانسإ ثيدحلا قرف
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 )١( ثالثلا قالطلا ف فالخلا :(اضيأ) مألا

 .ثالث يهف ًاثالث يوني ةّئبلا قلاط تنأ :لاق نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ثالث يهف اثالث اهب يوني قلاط تنأ :لاق نإو .ةدحاوف ةدحاو ىون نإو

 .هيف اهسمي مل رهط يف رايخلا نوكي نأ بحأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 الو ءاهريخي الو .هتأرما لجرلا كلمي ال نأ بحأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ًارهاط الإ ًقالط اهيلع عقوي الو .هريغ الو علخب اقالط اهيلإ لعجي الو ءاهعلاخي

 :قل هللا لاقو ءأرهاط قّلطت نأ رمأ 6 يبنلا نإف ٠ «ةقلطملا ىلع ًاسايق ,عامج لبق

 ةأرملا هعقوت وأ لجرلا هعقوي ًاقالط اذه ناك اذإف «ةيآلا < ى كءَدِعِل ٌنَهوُقِلَطَف )

 .عامج ريغ نم رهاط يهو الإ نوكي نأ بحأ الف .هعاقيإك وهف لجرلا رمأب

 نب ةمركع نع «جيرج نبا نع «ملاس نب ديعس انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :لاقف امهنع هللا يضر سابع نبا ىتأ الجر نأ هربخأ ريبج نب ديعس نأ ءدلاخ

 "'« نيعستو ًاعبس عدتو ًاثالث ذخأت » :ه5# سابع نبا لاقف «ةئام يتأرما تقلط

 .ثيدحلا

 :لاق عيبرلا انربخأ

 نع «جيرج نبا نع .دلاخ نب ملسم انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 نيعستو ًاعبسو » :لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع - هدحو ءاطع

 لك امهنع هللا يضر سابع نبا هيلع باعف ءًأوزه هللا تايآ اهب تذختا ءًاناودع

 /قيقحت مألا رظناو 21 54و7 57 /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2159 /ص .ه /ج ءمألا )١(

 5609-١51١ /ص «5/ج «بلطملا دبع .د

 وبأ هاور امك ءقرط ةدع نم يقهيبلا هاور دقو .حيحص وهو .فيعض هدنس.فوقوم ثيدحلا ةرفز

 ىلا /ص 3 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «حيحص دانسإب 751917 /مقرب دواد

 .7١ا/ /مقرب
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 هيلإ هللا لعج ام هيلع بعي ملو «هيلإ هللا هلعجي مل يذلا قالطلا ددع نع داز ام

 ام هل زوجي الو ءثالث قلطي نأ هدنع هل زوجي هنأ ىلع ةلالد اذه يفو .ثالثلا نم
 .« هيلإ نكي مل

 :©"” (ةجوزلل ةيصولا) باب :(اضيأ) مألا

 ل ) :تاقلطملل لوقي ىلاعتو كرابت هللا نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 م 5 ضااس 7 1 2 ه ريد ترو رع م مي و

 املف «ةيآلا 6 ِوَتَيَبُم ةٌشحفب َنيِتَأَي نأ الإ جر الَو ٌنهِتوُيِب ني ءرهوُجِرْع

 ءاهانعم يف ةافولا نم ةدتعملا تناكو ءىنكسلا قالطلا نم ةدتعملا يف هللا ضرف

 .تادتعملا ىنعم يف اهنأل ؛ ىنكسلا ال لعجُي نأ تلمتحا

 ىنعم يف وأ .صوصنم َكْبَي هللا باتك يف امل ىنكسلاف اذكه اذه ناك نإف

 ىنكسلا يف ضرفلاف اذكه نكي مل نإو .باتكلا ضرف يف ىنكسلا اهل صن نم

 اهنع ىفوتملل نأ :ملعلا لهأ نم هنع تظفح نمع ظفحأ اميف مث «ةنسلا يف اهل

 :(' ةأرملا ةقفن ف فالخلا :(اضيأ) مألا

 ْنِم رهوُجرَْخ ال ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 «ةمقلع نب ورمع نب دمحم نع .دمحم نب زيزعلا دبع انربخأو «ةيآلا © َنِهِتوُيب

 :ىلاعت هلوق يف امهنع هللا يضر سابع نبا نع .ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم نع

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 050ه /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2.٠٠١ /ص 4 /ج «مألا 0010

 5١7. /ص ءه /ج «بلطملا
 لبيع .د / قيقحت مألا رظناو 2.5660 /ص 3١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2.٠١5 /ص /ج مألا ةهز

 181و181/ص 5 /ج .بلطملا
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 ىلع ” وذبت نأ - سابع نبا - :لاق «ةيآلا « ِوََيَبُم ةَمِحَفِب َنيِتَأَي نأ لإ )
 دق ليوأت اذه :- رواحملا :يأ - لاق ءاهجارخإ لح دقف تذب نإف ءاهجوز لهأ

 ةشحافلا نوكت نأ «هريغ لمتحيو امهنع هللا يضر سابع نبا لاق ام لمتحي
 :(يعفاشلا :يأ) هل تلقف :لاق .دحلل ّجّرْخُت نأ ةشحافلا نوكت نإو ءاهجورخ

 هتقفاو ام ىنعم :لاق ؟اهب ىلوأ يناعملا يأف ءتفصو ام ةيآلا تلمتحا اذإف

 هللا لوسر اهل لاق ام كُتْدَجْوَأَف ,ةمطاف يف ةنسلا كل تركذ دقف تلقف «ةنسلا

 ."' موتكم مأ نبا تيب يف دتعت نأ ف

 "” اهتيب ب ةقلطملاو ءاهنع خيوتملا ماَقُم ؛(اضيأ) مألا
 َتضوُجرْحت اَل ) :تاقلطملا يف ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةيآلا هذه تناكف «ةيآلا © ٍةَكَيبُه م ةَشِحلفِب َنيِيَأَي نأ أ لإ تجزع اَلَو ٌنهِتوُيِب ْنِم

 .ةقلطملا ةدلعك تادتعم ةافولا نم تادتعملا تناكو .تاقلطملا يف

 لدت نهجارخإ عْنَمو .تاقلطملل ىنكسلا ضْرَف يف :نوكت نأ تلمتحاف

 يف نهنأل ؟ نهنع ىفوتملا ''”جارخإلا عنمو ىنكسلا يف نهانعم لثم يف نأ ىلع
 .ةدعلا يف نهانعم

 ىفوتملا ىلع نأ ىلع # هللا لوسر ةنس تلدو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هلجأ باتكلا غلبي ىتح اهتيب يف ثكمت نأ ءاهنع

 ؛«47 /ص طيحملا سوماقلا رظنا ,مهيلع لوقلا تشحفأو اهجوز لهأ تمذ يأ :تذب )١(

 .اذب :ةدام ؛5 /ص طيسولا مجعملاو

 اهجوز اهقلط سيق تنب ةمطاف نأ هيفو «يعفاشلا دنسم يف ١76 /مقر ثيدحلا ىلإ ةراشإ (؟)

 .حيحص ثيدحلاو 7١٠2و7١٠ /ص «؟ /ج «يعلا ءافش رظناو «ةتبلأ

 0و1! /ص اج بلا دبع .د /قيقحت مآلا رظناو 23717و717/ص .ه /ج مألا (9)

 .- ملعأ هللاو - اطخ خاّسنلا نم لآ ةدايز نوكت دقو ءنهنع ىفوتملا جارخإ :طبضألا لعل (5)

 نضفي



 ىفوتملا ةأرملا جوز ىلع نوكي الو هلام كلام هنأل ؛ اهنكسي نأ ةقلطملا جوز

 - هل لام ال ذإ «توملاب ىنكسلا تناك امنإو .هريغل كولمت هلام نأل ؛ اهتكس اهنع

 .- ملعأ ىلاعت هللاو

 2” اهجرخي نأ جوزلل نوكي يذلارذعلا :(اضيأ) مألا

 آل ) :تاقلطملا يف ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © ِوتْيَيُم ٍةَمِحَفِب َنيِتَأَي نأ آّلِإ سرَجُرخح الو َنهِتويُب ْنِم كسوُجرْحع 3 ه م,” تر« و 0207

 نع .- يدرواردلا - دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هلا يضر سابع نبا نع «يميتلا ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم نع «ورمع نب دمحم

 ةشحافلا » :لوقي ناك هنأ .ةيآلا © ِةَع وَْيَبُم ٍةَشِحدَفب َنيتَأَي نأ هل ( :هلوق يف امهنع

 .ثيدحلا ."”« اهجارخإ لح دقق تذب اذإف ءاهجوز لهأ ىلع َوذبت نأ :ةنيبملا

 ذإ سيق تنب ةمطاف ثيدح يف © هللا لوسر ةنسو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 :كبَك هللا لوق يف امهنع هللا يضر سابع نبا لوأت ام نأ :”' امهدحأ

 - لوأت امك اهجوز لهأ ىلع ءاذبلا :وه «ةيآلا « ِوَمَْبُم ِةَِحَفِب َنيِتَأَي نأ َّلِإ )

 . - ىلاعت هللا ءاش نإ

 ه9ا/ /ص يلج .بلطملا دبع .د /قيفحت مألا رظناو ل7570 /ص 6/ج ءمألا قف

 .١١1-599»و

 ريسفتلا يف يناربطلا هاورو «نيل هدانسإ ءامهنع هللا يضر سابع نبا ىلع فوقوم ثيدحلا قف

 .5601ا/ /مقرب .١10/ص 2 /ج «يعفاشلا دئسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا مك /؟م)

 يناثلا ىنعملا ركذي ملو «نايبلا يف لسرتسا مث ةءاذبلا لوألا ىنعملا انه هللا همحر يعفاشلا ركذ ()

 .ةقحاللا ةرقفلا يف درو امك ٠١9 /ص . /ج .مألا يف هركذ قبس دقو ءدحلل جورخلا :وهو
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 انس ناك ذإ يضر فب اهتصح هنكأو حش تي يّدتعا :ك# ينلا اهل

 .اهنيصحتب ليكو هل نكي ملو .ًأبئاغ

 ةءاذب رعاست فاخي ام اهئاذب نم ءاجف ءاهجوز لهأ ىلع ةأرملا تذب اذإف

 مهجرخي مل نإف ءاهنع هلهأ جارخإ ًارضاح ناك نإ اهجوزلف رشلا رعاست ىلإ
 اهعنم هل ناك اذإ هؤارك هيلع ناكو هيف اهنصحف هلزنم ريغ لزنم ىلإ اهجرخأ
 نم هليكول ناك ًابئاغ ناك نإو ءلزنملا ءارك هيلع ناك ءتءاش ثيح دتعت نأ

 ًالزنم اه ضرفي .بئاغلا يلو ناطلسلا ناك ؛ليكو هل نكي مل نإو .هلام كلذ

 .جوزلا نع طقاس كلذف لزنملا لهأ وأ .هب ناطلسلا عوطت نإف .هيف اهنصحيف

 لازنإب نوعوطتي اوناك امنإ ؛ًالزنم ًادحأ ىركأ ةنيدملاب ًادحأ ىضم اميف ملعن لو

 ىلعف .هريغ الو ناطلسلا هب عوطتي مل نإو .مهلزانم عم مهلاومأبو .مهزانم
 .هيلإ ريصت يذلا لزنملا ءارك اهجوز
 :"” (دبعلاو ةأرملا جح) باب :(اضيأ) مألا

 دّلِإ جرم اَلَو ) :تادتعملا يف لاق ىلاعت هللا نإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دقف اذكه اذه ناك اذإف .دحلا اهيلع ماقي :ليقف «ةيآلا 6 ٍةَكْيَبُم م ٍةَشِحفب َنيَيَأَي نأ

 اهجورخ ناكو اذكه نكي مل نإو ءاهمزل قح نم جورخلا اهعنمي مل هنأ َكبك هللا نيب

 .مزلأ قح ريغ ىلإ جورخلاب ةيصعملاب يهف .ةشحاف

 نأ - ِهُيمِلَع - سانلا فلتخي مل :ليق ؟اذه ىلع لد ام :لئاق لاق نإف

 اهنأ ىلع لدت ةنسلاو ءاهمزل ّقح لكو ءاهيلع دحلا ةماقإل اهتيب نم جرخت ةدتعملا
 .سيق تنب ةمطاف 2 ينلا جرخأ امك ءاذبلل اهتيب نم ْجَرْخُ

 .59؟ /ص 23” /ج «بلطملا دبع .د /قيقفحت مألا رظناو .7١1/ص 3 /ج مألا )001(

 ا ١



 :''' (اهنع ىفوتملاو اهتيب 4 ةقلطملا ماقم) باب :ينزملارصتخم

 نأ َّلِإ حرَجّرَتم اَلَو ) :تاقلطملا يف ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يمناشلا ل لاق

 "'« هلجأ باتكلا غلبي ىتح كتيب يف يثكما» .هكله نكسم يف اهكري هو ؛ لق

 لهأ ىلع وذبت نأ ةنيبلا ةشحافلا :امهنع هللا يضر سابع نبا لاق .ثيدحلا

 .اهجارخإ لح دقف تذب نإف ءاهجوز

 :"' (... نومأملا مايا قارعلا يعفاشلا مودق  ءاج ام) باب :يعفاشلا بقانم

 يذلا صاخلا امو هللا كمحر :- يعفاشلل :يأ - تلق :هّللا همحر روث وبأ

 فرعن اال انكو) ؟صاخلا هب ديري يذلا ماعلا امو ؟ماعلا - ىللاعت هللا - هب ديري

 .(صاخلا نم ماعلا الو «ماعلا نم صاخلا

 ( ْمُكَل اوُعَمَج ْدَق سائل ّنِإ ) :العو لج هلوق :هللا همحر يعفاشلا لاقف
0 "1 

 ٌمتَقلَط اَذإ ع
 ( اجيأتي ) :هلوقو .نايفس ابأ هب دارأ امنإ «ةيآلا [178 :نارمع لآ) 2

 .ماعلا هب - ىلاعت هللا - ديري صاخ اذهف «ةيآلا « َءآَسْيلَ

 .757؟١7/ص «ينزملا رصتخم )1(

 .177 /مقرب 2٠١7 /ص ١ /ج ؛يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «حيحص ثيدحلا 0١)

 .١١١/ص ١2/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (9)

 ا ١



 هارد رأال ص ِ

 7 « هلل ةددهشلا أوُميِقأَو ) : كو هللا لاق

 :"'' (هتداهشب مايقلا نم ءرملا ىلع بجي ام) باب :مألا

 .ةيآلا « ِهَلِي ةَدَهْشلآ أوُميِقأَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأ هيلع ًاضرف نأو «ةداهشلا هتمزل دقو دهاشلا يف هنأ "” تايآلا هذه يف ملعلا

 الو .ديعبلاو بيرقلا ضيغبللو «ديعبلاو بيرقلاو ؛هدلوو هيدلاو ىلع اهب موقي

 نوعمتجيف تاداهشلا عرفتت مث ءأدحأ اهعنمي الو اهب ىباحي الو دحأ نع متكي
 .مزلي ال امو اهنم مزلي اميف نوفلتخيو

 :2( 9 عجر مث هلام عدوأف نامأب مالسإلا راد لخدي يبرحلا :(اضيأ) مألا

 نامألاف ءتامف نامأب مالسإلا راد يبرحلا مِدَق اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هتثرو ىلإ هدري نأ مكاحلا ىلعو «ءيش هلام نم ذخؤي نأ زوجي الو .هلامو هسفنل

 يف زوجي الو «نيملسملا ريغ دحأ ةداهش هتثرو فرعت مل نإ لبقي الو ءاوناك ثيح

 :ىلاعت هللا لوقل مالسإلا نيد فلاخ دحأ ةداهش اهريغ يف الو .لاحلا هذه

 أوُدِْهَأَو فوُرْعَمِب ٌنِهوُقِراَف وأ يفوُرَعَمي ٌنهوُكِسَمَأَف ٌنُهَلَجَأ َنِفلَب اًذِإَف ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 نَمَو ِرِجآلأِمْومْلآَو ِهَلأِب ُنِؤُي ناك نم يب ُطَعوُي ْمُكِلَد هَل ههه اوُمِِقَو زكي ٍلَذَع ْىَوذ
 .[؟ :قالطلا] ( اجرت هَل لَعجح نأ قي

 .د /قيقحت ملا رظناو 2179و178/ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحا رظناو 247 /ص ءال/ج ءمألا )١(
 .7١7/ص .4/ج «بلطملا دبع

 ةروس نم ١67 /ةيآلاو «ةدئاملا ةروس نم 4 /ةيآلاو ءاسنلا ةروس نم ١76 /ةيآلا ىلإ ةراشإ (*)

 .ةيآلا هذهو «ماعنألا

 /قيقحت مألا رظناو ء1514و57١ /ص 7 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2178/ص 1 /ج «مآلا (:)

 .587 /ص /ج «بلطملا دبع .د

 ال 1١



 هر © ص 20 2 0 07 8 8 7 7 هل هرم

 [1؟5“4 :ةرقبلا] 1 ٍءادهشلا َنِم نوُصّرت نمِم ( :هلوقو ةيآلا 6« ْرْكَم ٍلدع ىّوذ (

 .تاداهشلا باتك يف بوتكم اذهو «ةيآلا

 :"7 هيلع ىَعّدملاو يعّدملا :(اضيا) مألا

 لهأ ةداهش زيجتفأ :- رواحملل :يأ - هل تلق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ْرْكَمَم ٍلَذَع ْىَوْذ ) :ىلاعت هلوقب لاق ؟اذامب :تلق .ةخوسنم يه :لاق

 دقف :تلق .معن :لاق .هخسن يذلاب لمعو .هب لمعي مل خيس امو :تلق

 زوجي ال نأ طرش هللا نأ تمعز ذإ ءنآرقلا تفلاخ - دق - كنأ كناسلب تمعز

 تمعز اميف تخسُ اذإو .- رفاكلا ةداهش :يأ - ًارفاك تزجأو ؛ملسم الإ

 ةزاجإ يف ةجحلا امف :تلق .ال :لاق ؟هيف تلزن ام ريغ يف تبثتفأ هيف تلزن اهنأ
 ؟ةمذلا لهأ ةداهش

 :كبق هللا لوقل ةخوسنم اهنأ معزت تنأ :هل تلقف ءاهزاجأ ًاحيرش نإ :لاق

 ينعي [147 :ةرقبلا] 2 ٌمُكِلاَجَر نِم ِنيَديِبَس ) وأ «ةيآلا « ْرْكَم ٍلَدَع ْىَوَذ )

 !؟اذه فلاخت مث نينمؤملا

 «(ْرْكدَم ٍلَدَع َىَوَذ اوُدِهْسَأَو ) :َك5ِ هللا لوق تلق :"” هللا همحر يعفاشلا لاق

 طرشف «ةيآلا 61١5 :ةدئاملا] © مَنِ ٍلَذَع اَوُذ ناكثآ ٍةّيِصَولا َنيِح ) :هلوقو «ةيآلا

 ...نيتيآلا نيتاه يف لدعلا

 .د /قيقحت مألا رظناو ء147و57١/ص ء؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .15/ص ا//جءمألا )١(

 .؟59و؟8/ص 4/ج «بلطملا دبع

 .د /قيقحت مألا رظناو ء187و57١/ص ء؟ /ج .نآرقلا ماكحأ رظناو ء217/ص ءال/ج ءمألا (؟)

 5٠١. /ص «4/ج .بلطملا دبع
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 :لئاق كل لاق ول تيأرأ - رواحملل :يأ - هل تلق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دجأ مل ينأل ؛ قتعلا يف تلق امك لدعلا ريغ انزلا دوهشو .فذقلاو .عيبلا يف زجأ

 دق هل كلذ سيل :لاق ,ماكحألا هذه ريغ يف هتدجو امك لدعلا طرش ليزنتلا يف

 نولبقي الف دوهشلا ركذ اذإف «ةيآلا ( زكي ٍلَذَع َىَوَذ ) :دك هللا لوقب ىفتكي

 ىلع لدي ةداهش امهنأ يف امهعامتجاف لدعلا ركذ نع تكس نإو .لدع يود الإ
 !؟اذهب لقت مل َمِلَف .تلق امك اذه :تلق .لدعلا الإ اهيف لبقي ال نأ

 نأ ىلع نوعمتجم سانلاف - رواحملا :يأ - لاق :''' هللا همحر يعفاشلا لاق

 م انباحصأ نم كعم مهعامجإب جتحت يذلا :انلق ٠ ناثوألا لهأ ةداهش اوزيجي ال

 ةيآلاو ( َرْكَدَي ٍلْدَع َىَوَذ ) :َكك هللا لوق نم الإ ناثوألا لهأ ةداهش اودري

 عامجإب جتحن الف اوؤطخأ اوناك نإف ؛ةمذلا لهأ ةداهش اوّدر كلذبو ءاهعم

 ةداهش اوزيجي ملف «نآرقلا اوعبتا دقف .مهعبتاف اوباصأ اوناك نإو .كعم نيئطخملا

 .ةمذلا لهأ ةداهش زاجأ ًاحيرش امئإف :لاق .مالسإلا نيد فلاخ نم

 اوبأف .ةرصنلاو ةرجه او ةنسلا راد لهأ نم هريغ ًاحيرش فلاخو :هل تلقف

 .امهريغو مزح نب ركب وبأو «بيسملا نبا مهتداهش ةزاجإ

 :"' (ةصاخلا ريخ در نم لوق ةياكح) باب :(اضيأ) مألا
 :ةرقبلا] © ِءآَدَبْشلا َنِم َنْوَصَرَت نّمِم ) :هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 امهدنع دهش نيمكاح تيأرفأ ,ةيآلا ( ْرْكي ٍلَدَع ْىَوَذ ) :لاقو .ةيآلا 47

 ؟نيلدع ريغ رخآلا دنعو «نيلدع نيمكاحلا دحأ دنع اناكف ءامهنايعأب نادهاش

 ديكأت اهيفف (ةصاخلا ربخ در نم لوق ةياكح) باب 587 /ص «رظناو 277 /ص ءال/ج ءمألا )١(

 .78و 78 /ص «8/ج « بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,دوهشلا ةلادع نم ركذ ام ىلع

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 237١ /ص «ملعلا عامج باتك رظناو .,585/ص ءال/ج ىألا (0

 4١. /ص .9 /ج «بلطملا

١ 



 امه يذلا ءرخآلا ىلعو ءامهزيجي نأ نالدع هدنع امه يذلا ىلعف :لاق

 .معن :لاق .فالتخالا اذهف :هل تلق .امهدري نأ «نيلدع ريغ هدنع

 بّيغملا يف دجوي ال :لاقف ؟نيمكُح فالتخالا تلعج نذإ كارأ :هل تلقف
 .انلق اذكهف :تلق . هيلع ام ىدأ دقف همكحو هلعف فلتخا نإو ّلكو ءاذه الإ

 :" خسفلاو قالطلاب جاوزألا نيب ةقرفلا :(اضيأ) مألا

 :ىلاعتو كرابت هللا لاق - رواحملل :يأ - هل تلقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © َرْكنِي ٍلَدَع َىَوَذ أوُدِْشَأَو ِيفوُرْعَمِب ٌنهوُقِراَف ْوَأ يفوُرْعَمِب نهوكسُمأَف )
 .ةثلاثلا ةقيلطتلا لبق ةدعلا يف ةعجرلا ءجاوزألل نوكت اهنإ :تلق ملف :لاق

 َْح ُدَعَب ْنِم ُهَل ُلحت اَلَق اَهَقَّلَط نإَف ) :هباتك يف كو هللا نيب امل :هل تلقف

 .ةيآلا [570 :ةرقبلا] © آَعَجارتَي نأ ) :ىلإ © دهَريَغ اَجَوَز مك

 َرُهَلَجَأ َنْعَلَب اًذِإَف ) :تاقلطملا يف ىلاعت هللا لوق يف تلق ملف :لاق
 . سامللا اوه هلا 4# جا وق رول يا" عر * ع

 ؟نهلجأ غولب نبراق اذإ «ةيآلا «ِيفوُرْعَمِب ٌنهوقراف وأ يفوُرْعَمِب نهوكسمأف

 َحاَتُج الق َنْجَرَح نِإَف ) :اهجوز اهنع ىفوتملا يف َكَنَك هللا لوق يف :تلقو

 اذإ اذه «ةيآلا 16٠[ :ةرقبلا] © ِيِفوُرْعُم ني ءرهِسفنَأ ىف َسرلَكَف اَم ىف َمُكِيَلَع
 !دحاو امهيف مالكلاو ؟نهلجأ نيضق

 .غولبلا نبراق لمتحي 6 ّنُهَلَجَأ َنْعَلَب ) :هل تلقف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءامهنيب قرف ىلع ليلد نيتيآلا يف مالكلا قايس ناكف «نهيلع امم نغرف :نغلبو
 هك ل وهال يس" عيه »مم «يوبر# رهدر مج 9. ٠ . سا 7
 وأ ِيِفوُرْعَمِب نهوكسمأف َنُهَلَجَأ َنْغَلَب اّذِإَ ( :قالطلا يف ىلاعتو كرابت هللا لوقل
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 [؟1 :ةرقبلا] © أوُدَتْعَتِل اًراَرِص ٌنهوُكِست اَلَو ) :لاقو «ةيآلا 6 ٍِيفوُرْعَمِب ٌنهوُقِراَف

 ظافلأ بيرغ 5 رهازلا رظناو .55١1/ص «ينزملا رصتغ رظناو 2.3118/ص 6/ج ءمألا 20غ(

 .7014 /ص ."/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «4 4 ١و4179 /ص «يعفاشلا
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 نأ نل سيل نميف ؛ ةدعلا يف كاسمإلا هل زوجي نم الإ كاسمإلاب رمؤت الف «ةيآلا

 اذه يبرع مالك وهو .ةدعلا يضقنت ىتح «ةدعلا يف نكئش ام نهسفنأ يف نلعفي

 .امهيف مالكلا قايسب امهقارتفا ىلع نالدت نيتيآلا نأل ؛ ءافخ هلقأو «هنيبأ نم

 :"' عقي الامو مالكلا نم قالطلا هب عقي ام :(اضيأ) مألا

 :ءامسأ ةثالثب هباتك يف قالطلا ىلاعتو كرابت هللا ركذ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 « تجَنِعل ٌنهوُقِلَطَف َءآَسيلا ْمُتقْلط اَذِإ ) :كْو لاقو ءحارسلاو «قارفلاو «قالطلا

 وأ يفورغمب ٌنهوُكِسَمَأَف ّنُهلَجَأ َنْعَلَب اًذِإَف ) :هؤانث لج لاقو «ةيآلا ١[ :قالطلا]

 نسنُك نإ ) :هجاوزأ يف هيبنل همسا كرابت لاقو .ةيآلا 6 ِيفوُرْعَمِب ٌنهوُفراَف

 .""ةيآلا [18 :بازحألا] © اَهَتتيِزَو اًيْنُدلآ ةوَيَحْلا ترْدرَت

 هذه نم ًامسا اهل درفأف هتأرما بطاخ نمف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 همزل كتحرس دق وأ «كتقراف دق وأ ,كتقلط دق وأ .ءقلاط تنأ :لاقف ءءامسألا

 .ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف هاَنيَونو .مكحلا يف وني ملو ءقالط

 :"' (قالطلا  ةداهشلا) باب :(اضيأ) مألا
 ٌنهوكِسمْأَف ْنُهَلَجَأ َنْفلَب اَذِإَف ) :دك هللا لاق :هللا هحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © َرْكَم ٍلَدَع َىَوُذ أوُدِبْهَأَو يفوُرعَمِب ٌنهوُقِراَف ْوَأ يفوُرْعَمِ

 ىمسو «ةداهشلاب ةعجرلاو قالطلا يف دك هّللا رمأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع ةداهشلا لامك نأ ىلع كلذ لدف «نيدهاش ىلإ ىهتناف تاداهشلا ددع اهيف

 .د /قيقحت مألا رظناو 2347 /ص ء١/ج نآرقلا ماكحأ رظناو 231594 /ص فرج ءمألا )١(

 .5605و 5907” /ص 2ت/ج «بلطملادبع

 .( ًالييج ااَرَس ُكْحِرَسُأَو ٌنُكمَيَمَأ تلات ) :ةيآلا ةلمكت يف « حارتسلا » دهاشلا عضوم ف

 ؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 28 /ص 2١١6 /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو «44 /ص ءال /ج ءمألا (7)

 .د /قيقحت مألا رظناو .584و114و1177 /ص ء١/ج «يعفاشلا بقانم رظناو 01١ /ص
 19١0. /ص .8/ج «بلطملا دبع

١١4١ 



 نم لقأ ةداهش اهيف زجي مل اامك كلذ ناك اذإف .نادهاش ةعجرلاو قالطلا

 .نيدهاش

 :"' اهتعجر اهجوز كلمي ةقلطملا ةدع :(اضيأ) مألا

 عجترا اذإ :ناك قلطملا نأ ىلإ بهذ ءاذه لاق نمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا لوق نأ ىلإو .ةعجرلا نم هل ةدعلا يف َكََك هللا لعج امل .ةعجرلا تتبث ةدعلا يف

 يف ًارارض عجار نمل «ةيآلا « ِيِفوُرْعَمِي ٌنهوُقِراَف َوَأِفوُرْعَمِب نهوُكِسمْأَف ) :كك

 .هريغل لحت نأ نع ًالضع نكلو «ةبغر ةأرملا سبح ديري ال ةدعلا
 :(” ةرجهلا اذ نذإلا :(اضيأ) مألا

 مهل نذؤي مل ءانامز ةكمب نيفعضتسملا نوملسملا ناكو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :تلزن لاقيف ًاجرحم مهل لعجو «ةرجهلاب مهل كك هللا نذأ مث ءاهنم ةرجحلاب هيف
 هللا لعج دق نأ © هللا لوسر مهملعاف «ةيآلا « اَجَرْت دُهَل لَعج هللا قي نَمَو )

 .ًاجرخم ةرجه اب مهل ىلاعتو كرابت
 ) 0 و 5 ءةص كس ب . موب ص ص 8

 '' (رهشأ ةثلث نجذعف مشبترأ نإ كيآسن نب ضيِحمْلاَّنِم سي ىقلاو ) : تهمل لاق
 :'7 (ضيحت يتلا اهب لوخدملا ةدع) ددعلا :مألا

 ءءارقألا ضْيحلا ىلع - ىلاعتو كرابت هللا - لعج :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نِم ٍضيِحَمْلَأ َنِم َنَسِبَي ىيتْلاَو ) :لاقف ءروهشلا غلاوبلا ريغو تاسيؤملا ىلعو

 .518/ص 25 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .1 17 /ص .5 /ج .مألا )١(
 دبع .د /قيقحت مألا رظناو ١١« /ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 15١. /ص .4/ج .مألا )١(

 .7214/ص 5 /ج «بلطملا

 ىعلاو ِرهْشَأ مل ٌنُجّدِعف رعبا نإ يسد نم ضيحمْلأ نم َنَسِيي ىتلاو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا ()

 .[4 :قالطلا] © ارسم مرنأ نم هه لج هلأ ِقّكَي نَمَو كولن َنْعَضَي نأ َنُهَلَجَأ ٍلاجألآ ُت َلْوأَو نْضِحْرَل
 ه5 /ص 5 /ج..بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 1١١ /ص .ه /جءمألا (:)
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 ىلإ ريصت اهنإف ضيحت تناك اذإف .ةيآلا « ٍرْهْشَأ ةثللث نم ًءديَدِعَف , زثبترأ نإ كيت

 عطقنيف :ضحت مل نهرثكأ وأ اهئاسن نم اهتغلب نم يتلا نسلاب ضيحلا نم سايإلا
 ملو ءنينس عبرأ وهو «لمحلا رثكأ اهتدم نإ :ليق دقو «ةدملا كلت يف ضيحلا اهنع

 رهشأ ةعست صبرتت :ليقو .ءرهشأ ةثالث تدتعاف ضيحملا نم ةسيؤم تناك ضحت

 .رهشأ ةثالث دتعت مث «- ملعأ ىلاعت هّللاو -

 ( ضحت مل يتلاو ضيحملا نم تسئي يتلا ةدع :(اضيأ) مألا

 0 ةرقلا ( رف ةَنلُت نهِسفنَأب صرْضَكَتي كي ثقطملاَو) ددعلا نم و هلل لزنأ

 «لماحلا الو ءضيحت ال ىتلا :يهو ءاحل ءارقأ ال ىتلا ةأرملا ةدع ام اوملعي ملف «ةيآلا

 هل نْجّدِعف مثبت نإ كيان نم ضيِحَمْلا َنِم َنَسِيَي ىْلاَو ) :هركذ زع هللا لزناف

 أ ةثالث ضحت مل يتلاو ,ةسيؤملا ةدع لعجف «ةيآلا ( َنْضِححبْرَل ىو ٍرْهْشَ

 .ءارقألا تاذ ريغ دتعت ام اوردت ملف 6 َمّثَبِت ترا نإ ) :هلوقو

 لاق «ةيآلا « َىُهَلَتَح َنْعَصَي نأ ٌىُهْلَجَأ ٍلاَمحألا ُتَلْوُأَو ) :ىلاعت هللا لاقو
 .اولاق ام هبشي - ملعأ هّللاو - اذهو :- يعفاشلا :يأ -

 2” بئاغ جوزلاو قالطلاو توملا نم ةدعلا :(اضيأ) مألا

 نِم ٍضيِحَمْلا َنِم َنَسِيَي ىتتْلاَو ) :هركذ زع لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق
 نأ َنُيْنَجَأ ٍلاّمألا ُتَلْوأو َنْضِخْرَل ىتنلأو ٍرْهشَأ هلت ٌنيَدِعف سبت نإ زكيآَس

 .ةيآلا © ٌنُهَلَمح َنَعْضَي

 دبع .د / قيقحت مألا رظناو 565١ /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو :7١1 /ص م /ج ءمألا )غ0

 017” /ص تا /ج ؛بلطملا

 .618/ص 25 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 7175 /ص ة/ج ءمألا )0
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 موي نم ةدعلا نأ هركذ زع هللا مكح يف ًائيب ناكف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .ةافولا نوكتو قالطلا عقي

 ةنيبب هقالط وأ ءجوزلا ةافو نيقي ةأرملا تملع اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 موي نم تدتعا ءاهدنع تبث قداص ملع يأ وأ .هقالط وأ هتوم ىلع اهل موقت

 م «ةافولاو قالطلا ةدع يضمت ىتح دتعت مل نإو ةافولا نوكتو .قالطلا نوكي

 اهيلع سيلف اهيلع ترم اذإف ءاهيلع رمت ةدم يه امنإ ةدعلا نأل ؛ةدع اهيلع نكي

 .اهلثم ماقم

 :"' (ةجوزلل ةيصولا) باب :(اضيأ) مألا

 َّنِم َّنَسِيَي ىتلأَو رز :قالطلا ةدع يف َكْبَك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ُتَلْوأو َنْضِحَم مل ىتّلاو ٍرْهْهَأ ُهَملت ٌنُجَدِعَف ربت نإ كآن نم ضيجَمْلَ
 .« ٌنُهَلَح َنَعَضَي نأ ٌنُهْلَجَأ ٍلاَحَأْلآ

 .اهقايس اهنأل ؛ةصاخ ضيعت ال ةقلطملا يف نوكت نأ :ةيآلا تلمتحاف ١-١"

 ىفوتمو ضيحت ةقلطم ةدتعم لك «ةقلطملا يف :نوكت نأ تلمتحاو -؟

 .ةعماج اهنأل ؛اهنع

 .تادتعملا ىلع مالك فانئتسا :نوكي نأ لمتحيو -'

 يذلا امأف :- ملعأ ىلاعت هللاو - ليق ؟اهب ىلوأ اهيناعم يأف :لئاق لاق نإف

 .ةأريتسمو ةدتعم لك يف نوكت نأف هبشي

 )١( /ص 4 /ج«مألا ٠٠١ /ص .5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 1١5و11١5.
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 تناك امل :-"' يعفاشلا لاق - :ليق ؟تفصو ام ىلع لد ام :لاق نإف
 ةعبرألل ًامداه «ةافولا ةدع نم ةءارب لمحلا عضو ناكو ءًأدبعتو ًءاريتسا ةدعلا

 نأ عم .- ملعأ هللاو - ءاريتسالاو ددعلا عيمج يف اذكه ناك .رشعلاو رهشأ

 - هنم - سفنلا يف نوكي ال ىتح محرلا ةءارب ةياغ لمحلا عضو نأ لوقعملا

 كلذ ناك نإو .اريتسالاو ددعلا عيمج 2 ءيش سفنلا يف نوكي دقف «ءيش

 .- قفوملا ىلاعتو هناحبس هللاو - رهاظلا يف ةءارب

 :("7لماحلا ةدع :(ًاضيا) مألا

 َنُهْلَجَأ ٍلاَحأْلا ُتَلْوُأَو ) :تاقلطملا يف كك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © ّنُوَلَمَح َنْعَصَي نأ

 .اهلمح عضت نأ اهّلجأف ءًالماح تَّلُط ةقلطم ّيأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اهبنتجاو «ةالصلا تكرت ءلمحلا ىلع ضيحت تناك نإف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .اهلمح عضت نأ اهلجأ امنإ .هلهأ نم تسيل اهنآل ؛ضيحلاب اهتدع ضقنت ملو ءاهجوز

 «تباتراف ضيحت يهو «لماح اهنأ ىرت تناك نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مدلا يف تلخدف ضيح ثالث ال تّرم نإف ءلمحلا يف ترظنو ,ضيحلا تّصخأ

 (” ثالثلاب اهتدع تضقنا دقف لمح اهب سيل نأ اهل ناب دقو «ةثلاثلا ةضيحلا نم

 ةعجرلا انففو ءضيح ثالث دعب اهبايترا لاح يف اهجوز اهعجترا نإف ءضيحلا

 .ةلطاب ةعجرلاف لمح اهب سيل نأ ناب نإو «ةتباث ةعجرلاف لمح اهب ناب نإف

 هللا همحر يعفاشلل هلك مالكلا نأ ثيح «نيتضرتعم نيب اهانعضو اذل خاسنلا نم ةدايز اهلعل )00(

 .قايسلا بسح
 .008 /ص .”/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 155١ /ص .ه /ج مألا (؟)

 لب درفملا ددعلا ىلع لأ لخدت ال ءًايلاح ةيوحنلا ةدعاقلا نأل .ضيحلا ثالثب نوكت نأ طبضألا (9)

 .- ملعأ هللاو - هزييمتو ددعلا ىلع لأ لاخدإ يف يعفاشلا دنع ةغل اهلعلو .هزيبمت ىلع لخدت

 578ه ١



 :" (دبعلا عطق 4) باب :(اضيأ) مألا

 َنْعَصَي نأ نُهْلَجَأ ٍلامحَألاُتَلْوَأَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نع يورو .''' نيلجألا رخآ دتعت :ه بلاط يبأ نب يلع لاقف ةيآلا © ٌنُهَلَمَح

 اذ تعضو اذإ :# باطخلا نب رمع لاقو .هلوق لثم امهنع هللا يضر سابع نبا

 .ةنس نم ةلالدو باتك هلبق ءارقألا يفو ؛ةنسو باتك اذه يفو ءتلح دقف اهنطب

 :"' ددعلا ف :ةلاسرلا

 ياست نم ضيِحَمْلأ َنِم َنْسِيَي ىتّلاَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 همر يول ريجعمص م بك عا هاما د همر ووءق 7-22 يرو د ورم

 نصي نأ نُهْلَجَأ ٍلاَجحألا ْتَلوُو َنْضِحم ْرَل ىهّلأو ٍرهَْأ همت ٌنْجَدِعَف شبرا نإ

 ةعبرأ اهجوز اهنع ىفوتملا ىلع هللا بجوأ دق :ملعلا لهأ ضعب لاقف «ةيآلا 6 َنُهَلَمَح

 ىفوتم ًالماح نوكت نأ تعمج اذإف ءعضت نأ لماحلا لجأ نأ ركذو ءأرشعو رهشأ

 .ًاعم امهب تنأ اهيلع العج نيضرف لك يف اهدجأ امك أعم نيتدعلاب تتأ :اهنع

 .ثيدحلا '''« يجوزتف تللح دق» :مايأب اهجوز ةافو دعب تعضوو «ةيملسألا

 ديرأ امنإ ؛ روهشلاو ءارقآلاب قالطلا يف ةدعلاو ةافولا يف ةدعلا نأ ىلع اذه لد

 .ةطقاس هاوس ةدعلاف ناك اذإ لمحلا نأو .ءاسنلا نم هب لمح ال نم هب

 )١( /ص ءال/ج ألا 524.

 ًارشعو رهشأ ةعبرأ يضم لبق تعضو مث ؛لماح يهو اهجوز اهنع تام نمل ماكحألا هذه (؟)

 .ةيلاتلا ةرقفلا رظناو «601/7-01/0 /ص 1١17١5-211/11 /تارقفلا ةلاسرلا رظناو (ةافولا ةدع)

 ١1/١4-١1/1١1١ /تارقفلا ةلاسرلا رظناو .0١150و44١ /ص .5-540 855 /تارقفلا ةلاسرلا (9)

 .بيط ليصفتب انه ركذ ام ىلع ديكأت امهيفف 51/7-0/!0 /ص

 .119 /مقرب 2٠١١ /ص 7 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا (؛)

 ك١



 7( ٌنَهلَمَح َنَعْضَي تح هس نوع اوف لتحمل نك نإ ): : ّكَيَع هللا لاق

 (" اهتعجر اهجوز كلمي ال يتلا ةأرملا ةقفن :مألا

 ْنِم ٌنهوُتكَسُأ ) :تاقلطملا يف ىلاعتو كرابت هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ٌنِهوُناَعَف ) :ىلإ ةيآلا « َنْيَلَع اوُقيَصْحِل ّن َنهوُنآَصن الو مكدجو ني كس ثم

 كلمي ال ىتلا ةقلطملا يف اهنأ - ةيآلا هذه يف ملعأ ىلاعت هللاو - ًانيب ناكف

 ّنُك نإَو ) :لاق مث ًاماع ىنكسلاب رمأ امل كلك هللا نأ لَبِق نم ءاهتعجر اهجوز

 يذلا فنصلا نأ ىلع لد .ةيآلا ( َنُهلَح َنْعَضَي ْىَح ٌنِيَلَع اوُِفنأَف لمح تلو
 ىلع ةقفنال نأ ىلع باتكلا لد فنص نهنم لامحألا تاوذ ىلع ةقفنلاب رِمأ

 ليلد كلذ يفف «ةقفن ةفصب ةقلطمل بجوأ اذإ هنأل ؛ نهنم لامحألا تاوذ ريغ

 .تاقلطملا نم اهتفص ريغ يف ناك نمل بجت ال هنأ ىلع

 :" ةأرملا ةقفن #4 فالخلا :(اضيأ) مألا

 لمح تلو نك نإ ) :تاقلطملا يف و هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف ضرف ال نأ ىلع انللدتساف «ةيآلا © َنِهَّلَمُح َنْعْضَي طي ْىَح ّنَهَلَع أوُقِفنََف

 .لماح ريغ اهرمأل ةكلام ةقلطمل باتكلا

 اوُقْيَصْمِل نه ٌرِهوُراَصُت الو َمُكِدِجُو نّْي مُّسَكَس ُتْيَح ْنِم ٌنِهوُتِكَْسَأ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .يهَروُجأ يموُنانَق كل َنْعْضْرَأ نإ هل َنَْصَي قَح ٌنهلَع اوُقِهنَأك لنَح تلؤأ ّنُك نإو ْنِوَلَع
 0 :قالطلا] © ئَرْخُأ دل ُعِضْرُيَسَف ٌمْرَساَعَت نو يفورتم ريدي اوُرتأو

 /قيقحت مألا رظناو 157١-2511 /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .177/ص .ه /ج «مألا (؟)

 .5907وك0 7 /ص .5/ج «بلطملا دبع .د

 .580و719/ص 5 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .8١٠/ص .ه /ج مألا (9)

 74ا/ ١



 «تالسرم تاقلطملا ركذ دق - ىلاعتو هناحبس - هنإف :- رواحملا :يأ - لاق

 ةقفن ال نأ ىلع ةلالد هيفف لوقت امك ناك نإو .ىرخألا نود ةدحاو صصخي مل

 .ةدعلل ةقلطملا ىلع الإ ةروسلا أدتبم امو .ةعجرلا كلمي اهجوز ناك نإو «ةقلطمل

 .ًاثالث ةدعلل قلطي دق :هل تلق

 دارأ هنأ ىلع ةلالدلا تناك ام لوقت امك ناك ولف :- رواحملا :يأ - لاق

 .اهيلع ةعجر هل ىتلا نود ةتوتبملا ةقفنلا عنمب

 نود قالطلا عيمجمب ةتوتبملا ةقفنلا ةعونمملا نأ تبث 6 هللا لوسر ةنس :تلق

 تناكف ؛كلذ ىلع # هللا لوسر نع ةنسلا لدت مل ولو «ةعجرلا اهيلع اهجوزل يتبلا

 ةقلطملل ةقفنلا نأ ىلع تلد ءاهيف تاقلطملا ركذ دقو «لماحلا ةقفنب رمأت ةيآلا

 ىلع سانلا عمجي نأ الإ ةقلطم ىلع قفني نأ زجي ملف ءاهاوس تاقلطملا نود لماحلا

 .اهريغ نود عامجإلاب اهيلع قفنيف ,«تاقلطملا نم اهريغ ىلإ لماحلا فلاخت ةقلطم

 : 7 ةمألا ةدع :(اضيأ) مألا

 ال ًاقالط ةقلطم - ةمألا :يأ - تناك نإ كلذكو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 نأل ؛ هلزنم نم اهديس اهجرخي مل ام ًالماح اهتقفن هيلع تناك ؛ةعجرلا كلمي

 َنْعَضَي ْىَح ٌنِهَلَع اوُقِفنَأَف لتَح ِتّلوُأ نك نإو ) :تاقلطملا يف لوقي كَ هلل

 ولو «لماحلا ةمألا ىلع قفني ال نأب ًاعامجإ الو مزال ًارثأ دجن ملو «ةيآلا « َنُهَلَمَح
 ال لمحلا ةقفن تناك ءلمحلل يه امنإ لماحلا ىلع ةقفنلا نأ معزن نأ ىلإ انبهذ

 .همأ ةقفن ضعب هتقفن غلبت مل ًادولوم ناك ول نوكي امكو ةّمُأ ةقفن ضعب غلبت

 .ادبعت هعابتا انيلع ىلاعت هللا مكح هنكلو

 1/ج «بلطملا دبع .د / قيقحت مألا رظناو 2778 /ص .رظناو 201117 /ص 6/ج ءمألا 2غ(

 6007١. /ص
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 اهتعجر اهجوز كلمي ال ةقلطملل لعج نأ ىلإ سانلا ضعب بهذ دقو

 ريغب ةدتعملا كلذكو «هببسب ةسوبحم لماحلا :لاقف «لماحلا ىلع ًاسايق ةقفنلا

 .جاوزألا نع هببسب ةسوبحم لمحلا

 ةسوبحم اهنأب ال كبك هللا مكحم لماحلا ىلع انقفنأ امنإو «طلغ هنأ ىلإ :انبهذف

 .ًالماح نكت مل اذإ اهتعجر اهجوز كلمي ال يتلل ةقفن ال
 :"' (قالطلا) باب :(اضيأ) مألا

 نإف ءاهب لخد دقو ًاثالث هتأرما لجرلا قلط اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يضقنت ىتح ةقفنلاو ىنكسلا اهل :كلذ يف لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ

 ( ْنُهَلَح َنَعَصَي يح ٌنِييَلَع أوقِفنَأَف ) :هباتك يف كك هللا لاق دقو ؟مِلو :ةفينح وبأ

 .ةقفنلاو ىنكسلا ًاثالث ةقلطملل لعج هنأ هد باطخلا نب رمع نع انغلبو

 اهلف ءاهب لبح الو ًاثالث هتأرما لجرلا قلط اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .قالطلا باتك يف بوتكم اذهو «ةقفن ال سيلو ىنكسلا

 :"' (نهتاقفنو تاقلطملا ىنكس) باب :(اضيأ) مألا

 ُتْيَح ْنِم ٌنهوُتِكَْسَأ ) :تاقلطملا يف هركذ زع لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق
 هادم ميم يل ه4 «ظل لور عم مر مخردور ن5 يس تر رش هاد ما عال

 اوقفنأف لمح تلؤأ نك نإ نِييلَع أوقّيضُتِل نهوراضت الَو َمُكِدَجَو نم مّئنكَس

 .ةيآلا « ٌنُهَح َنْدَضَي ٌَح ٌنَِلَع
 بلطملا دبع 3 / قيقحت مألا رظناو 077: /ص «ينزملا رصتخم رظناو .158/ص ءال /ج مألا قلل

 .7 7/6 /ص /ج

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2775 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 0770 /ص فر/ج ألا (0)

 .هؤ5و 0460 /ص تاج
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 نهنم صصخي مل ةلمج تاقلطملا كبك هللا ركذف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مّرحو ,نهدجو نم نهونكسي نأ نهجاوزأ ىلع لعجف «ةقلطم نود ةقلطم
 ةنيبم ةشحافب ''' - نيتأي - نأ الإ نجرخي نأ نهيلعو .نهوجرخي نأ مهيلع
 جارخإ نأ لمتحي جاوزألا نم ةيآلا هذهب بطوخ نم ناكف .نهجارخإ لحيف
 .ىنكسلا اهعنم اهتيب نم ةقلطملا هتأرما جوزلا

 الو .نجرخي ال نأو نهناكسإب نك هللا رمأ لمتحيو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ىنعم الإ ىنعمل الو ءأراهن الو ًاليل لاح نجرخي ال نأ تفصو ام عم نجرخي
 .رذع

 ال :لاقف .ءبهذملا اذه ةقلطملا يف ملعلا ىلإ بسني نم ضعب بهذ دقو

 .رذع نم الإ لاحب اراهن الو اليل نجرخي

 ال ًاطايتحا ناكو «يلإ بحأ ناك اذه تلعف ولو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ءيش هعم بلقلا يف ىقبي
 :") تاراجإلا :(اضيأ) مألا

 ءاههجو ىلع عويب ءاهسفنأ يف لوصأ تاراجإلاو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 « ٌنٌهَروُجَأ ٌنَهوُناََق كَل َنَعَضْرَأ ْنِإَف ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق ءزئاج هلك اذهو
 .هتلقو دولوملا عاضر ةرثكل فلتخي عاضرلاو ءعاضرلا ىلع ةراجإلا زاجأف «ةيآلا

 هيلع تزاج اذإو ؛هيلع تزاج اذه الإ هيف دجوي مل ال نكلو «هتلقو نبللا ةرثكو
 .هنم نيبأ نوكي نأ ىرحأو ءهانعم لثم يف وه امو .هلثم ىلع تزاج

 .مالكلا قايسو «ةيآلا ةقفاومل اهتباتك مزلف «نيتأي :نودب مألا باتك يف تدرو )1١(

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 0777” /ص «١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2356 /ص ؛/ج ءمألا )0

 ؛1و؛” /ص ه/ج «بلطملا

 ليرحلل



 0 ةأرملا ةقفن بوجو :(اضيأ) مألا

 « َنهَروُجَأ ٌنهوُناَف كَل َنَعَصَرَأ ْنِإَف ) :كْو هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق وى د

 .ةيآلا

 :لاق عيبرلا انريخأ

 نع «هيبأ نع ؛ةورع نب ماشه نع «هنييع نبا انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 حيحش لجر نايفس ابأ نإ هللا لوسر اي :تلاق ًادنه نأ لي ينلا جوز ةشئاع

 كدلوو كيفكي ام يذخ » : هللا لوسر لاقف يتيب لخدي ام الإ يل سيلو

 .ثيدحلا '''« فورعملاب
 :لاق عيبرلا انربخأ

 «ةورع نب ماشه نع ءضايع نب سنأ انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 ىلإ تءاج «ةيواعم مأ ادنه نأ هتثدح اهنأ © ينلا جوز ةشئاع نع ؛هيبأ نع

 ام ينيطعي ال هنإو .حيحش لجر نايفس ابأ نإ :هّللا لوسر اي :تلاقف ني ينلا

 نم كلذ يف يلع لهف .ملعي ال وهو أرس هنم تذخأ ام الإ يدلوو ينيفكي

 .ثيدحلا "'« فورعملاب كدلوو كيفكي ام يذخ» كي ينلا لاقف ؟ءيش

 ريوْسكو ّنُهفزر دُهَل ٍدولؤملا َلَعَو ) :ك هللا لوق يف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 حالص يف يتلا ةنؤملاب موقي نأ بألا ىلع نأ نايب «ةيآلا [1 :ةرقبلا] © ٍفوُرعَلأب

 .ةمدخو .ةوسكو «ةقفنو ءعاضر نم هدلو راغص

 :17١1-1705 /ص 5 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ٠٠١. /صو مال /ص ه /ج مألا )غ0(

 5١١. /مقرب 2177و77١ /ص 27 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا 6

 5١١. /مقرب 2.177” /ص 27 /ج ؛يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «حيحص ثيدحلا 2
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 ال مث .ملحلاو ضيحم لا اوغلبي ىتح هدلو ىلع قفنيو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةقفنلا ىلع ًاسايق مهيلع قفنيف ىَْمُر اونوكي نأ الإ «عوطتي نأ الإ هيلع مهل ةقفن
 .ىثنألاو ركذلا كلذ يف ءاوسو ءرغصلا يف مهسفنأ نونغُي ال اوناك اذإ ,مهيلع

 :* براقألا ىلع ةقفنلا :(اضيأ) مألا
 نايب كي هللا لوسر ةنس يف مث كبك هللا باتك يفف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 كل َنْعَصْرَأ َنِإَف ) :كك هللا لاق ذإ ءسانلا فرعي ام ىلع ةزئاج ةراجإلا نأ

 .ةيآلا ( ٌنُهَروُجَأٌنهوُناََق
 أنبل رثكأ ةأرما نوكتو ءيبص نم ًاعاضر رثكأ بص نوكيف فلتخي عاضرلاو

 دجوي ال هنأل ؛ اذه ىلع ةراجإلا زوجتف ءرثكيو لقيف اهنبل فلتخيو «ةأرما نم

 .اذه نم هب ملعلا طيحي امم برقأ هيف

 :") (ةراجإلا ىلع حاكنلا ف ءاج ام) باب :(اضيأ) مألا
 نوكي نأ حلصي ام لكف «نامثألا نم نمث قادصلا :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ٍ ...ًاقادص نوكي نأ حلص ًانمث
 ءاذه ىنعم يف ناك أنمث رهملا ناك اذإ :ليق ؟اذه ىلع لد ام :لئاق لاق نإف

 نإف ) :َكْبَك هللا لاقو ءنوملسملا هزاجأو .هباتك يف ةراجإلا يف َكَبَ هللا هزاجأ دقو

 .ةيآلا « ٌنٌهَروُجأ ٌنهوُناََق ركل َنْعَضْرَأ
 :"' كلذ ريغو اهتعجر اهجوز كلمي ال يتلا ةقفن :ينزملارصتخم

 نم مّسدَكَس ُتَيَح َنِم ٌنهوُتكَسَأ ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 « نهم َنْعَضَي ىَح َنَِلَع اوُهِهنَأَف لتَخ تلؤأ ّنُك نإو ) :لاقو « ْمُكِدَجُو

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 777” //ص ١/ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2٠٠١ /ص .ه /ج «مألا )غ0(

 .550و7609/صضص 23/ج .بلطملا

 «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.17١ /ص «ينزملا رصتخم رظناو 23151 /صضص 0 /ج «مألا قفز

 .١١4/ص تاج

 737” //ص «ينزملا رصتخم قفرفز

 الرحل



 ؛لمحلا فالخب اهل ةقفن ال نأ ىلع لد «لمحلاب ةقفن امل هللا بجوأ املف «ةيآلا

 اهتقفن هيلع نأ يف جاوزألا يناعم يف اهتعجر كلمي ىتلا نأ ًافالخ ملعأ الو

 ءاهثريو هئرت اهنأو اهيلع عقي هناعلو .هراهظو .هءاليإو .هقالط نأو ءاهانكسو

 كلذبو اهتعجر كلمي ال ىتلا يهو .تاقلطملا نم اهريغ ىلع ةيآلا تناكف

 تركذف ءاهقالط اهجوز تب :سيق تنب ةمطاف يف # هللا لوسر ةّنس تءاج

 .ثيدحلا '''« ةقفن هيلع كل سيل» :لاقف لي ينلل كلذ

 ('' تاقفنلا يو عاضرلا و ةدعلا #- يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 :(ءالمإلا) يف دانسإلا اذهبو

 وأ ءاهجوز دنع تناك ءاهدلو عاضر ةأرملا مزلي الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 «ةرسعم وأ «ةرسوم وأ «ةيند وأ .ةفيرش تناك ءاوسو .تءاش نإ الإ ] .نكت مل

 .ةيآلا © َرْخأ هَل ٌعِضْرْعَسف ْرَساَعَت نإ ) :َكَبَق هللا لوقل
 دع

 ""' ( ,ةقزر ِهِيَلَع ٌرِولق نَمَو فِتَعَس نِم َةَعَس وذ قِفنيل ) : كو هللا لاق

 :” (ةقفنلارْدق) باب :مألا

 .رسوملا ةقفن

 )١( /ص 37 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا  2٠١7/مقرب 195.

 .110و175154/ص .١/ج ءنآرقلا ماكحأ (؟)

 )9( ُهنَتاَد آَمِم قِيلَ ُهقزر ِهَِلَع َرِدُق نَمَو /هِتَعَس نْيَوَعَس ود قفل ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا

 :قالطلا] © اًرسْيِرْسُع َدْعَب هلآ ُلَعَجَيَس اَهَتاَد آم اَلِإ اسف ُهَنآُفِلكُي ال 7[.

 ) )5بلطملا دبع :د /قيقحت مألا رظناو ال1 ص «ينزملا رصتخم رظناو .48/ص ء.ه/ج «مألا
 719و718/ص “35/ج
  (0).حاضيولل ينم ؟و١ /ميقرتلا
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 نّم َوَعَس ود قِفنُيِل ) :كَبَك هللا لاق ريقفلا :وهو ء.هقزر هيلع رّئقملا ةقفنو - -

 .ةيآلا 6 قرر ِهَْلَعَرُق نَمَو ِفِتعَس

 .امهدلبب فورعملاب هتأرما ةقفن نم رّقملا مزلي ام لقأو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 نوكت ال اهئارظن نم بلغألا نأ فورعملا ناك نإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اهمداخو هب اوعي ام لقأو «هيلع ديزي ال ًادحاو اهل ًامداخو الاع «ةمودخم الإ

 نم موي لك يف اهل 8 ينلا دم دم كلذو ؛هنم لقأ ىلع دحأ ندب موقي الام

 (ًاقلس وأ ًازرأ وأ ةرذ وأ ًاريعش وأ ناك ةطنح) نوتاتقي يذلا دلبلا ماعط

 ام يفكي ام ردقب .(ًانمس وأ ناك ًاتيز) اهدالب مُدَأ نم ةليكمو .هلثم اهمداخلو

 طشمو نهد يف ال ضرفيو «هب هيبش اهمداخلو ءرهشلا يف أدم نيثالث نم تفصو
 .اهل فورعملاب سيل هنآل ؛ اهمداخل كلذ نوكي الو ءاهيفكي ام لقأ

١4 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 عبس و
 َتاَضْرَم ىغَتْبِت كَل هنأ لَحأ آم م مِن َمِل يل اجيأتي ) : و هللا لاق

 ” ( مُكيَميأ لج زكا هلآ رف دق © ""مِجّودوُمَع هاو كليو
 "7 اههبشأ امو ةتبلا ف ةجحلا :مألا

 ُهَللأ َلَحَأ آَم .رغ َمِل نِيلآ اًجآتَي ) :ىلاعت هللا لاق :هّللا همحر يعفاشلا لاق
2 

 ( يمنا هي وي هلأ َضَرَف َدَق © حر ءوُمَ ُهَآَو كلوزَأ َتاَضَرَم ىَبَت َكَل

 جرف ىلع ميرحتلا عقوأ ناك ًاقالط هتأرما ميرحتب جوزلا درُي مل املف «ناتيآلا

 .اهيف ةرافك هتمأ مّرح نم مزل امك .هيف ةرافك هتمزلف .هميرحتب مرحي مل .هل حابم
 .قالط امهنم دحاوب عقي مل نيجرفل ميرحت اعم امهنأل ؛هميرحتل هيلع مرحت مو

 نع رفك هلامو هيراوجو هتأرما ينعي مارح يلع كلمأ ام لك :لاق ولو
 .ةأرملا قالط دري مل اذإ ةرافك ةرافك يراوجلاو هتأرما

 ,ةرافك هيلع نكي مل هيراوج الو هتأرما ديري ال مارح يلع يلام :لاق ولو

 .هلام هيلع مرحي ملو

 .ةلماك انه ىلوألا ةيآلا تدرو )١(
 دم عم و 2 700 5

 ُمِلَعْلا وهو ْرُكدَلَوَم هلو ْمُكَِمَيَأ هل مل ُهَلَأ َضَرَه ْدَق ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيناثلا ةيآلا (؟)

 .[؟ :ميرحتلا] ( مك

 11 /ص 03 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 20777 /ص .ه /ج .مألا 2

 لاحت



 :7 (قالطلا) باب :(اضيأ) مألا

 ىون نإف «مارح يلع تنأ هتأرمال لجرلا لاق اذإو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هنيمي عم هلوق كلذ يف لوقلاو «قالطلا ددع نم دارأ ام وهو «قالط وهف ًاقالط

 هتمأ مّرحُي يذلا ىلع سايق نيمي ةرافك رفكيو «قالطب سيلف ًاقالط دري مل نإو

 مرت َمِل ) :َكْبَك هللا لزنأف هتمأ مرح # هللا لوسر نأل ؛ةرافكلا اهيف هيلع نوكيف

 دع

 َدَق ) :لاقف انيمي هللا اهلعجو «ةيآلا « َكِجَوْزَأ ٌتاَضَرَم ىغَتِبَت كَل ُهّللأ لَحأ آَم

 .ةيآلا (7 ( َةُكيبَمَيَأ هل ل هللا َضَرَق

 يق در عض ما

 9 6( ةَراَجِلَو سائلا اَهُدوَقَو ) : كه هللا لاق

 0 (صاخ هلك هب داري رهاظلا ماع باتكلا نم لزن ام نايب) باب :ةلاسرلا

 « ُةَراَجِلَو سائل اَهُدوُقَو ) :هؤانث لج هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نإ ) :هللا لوقل .ءسانلا ضعب اهدوُقَو امنإ :هنأ ىلع هللا باتك ٌلدف «ةيآلا

 .ةيآلا 1١١[ :ءايبنألا] ©« َنوُدَعَبُم اننَع َكبِتلْوُأ ْىَسْحْلآ اني مُهَل َتَقَبَس تريذّلا

 )١( /ص «8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 21917 /ص ءال/ج ءمألا /71.

 مزاللا ءيشلا :ضرفلا :هلوق 181١ /ص «يعفاشلا ظافلا بيرغ يف رهازلا باتك يف ءاج (؟)

 :ضرفلاو .هتارق :يأ ءاءزج تضرف :لاقي «ةءارقلا :ضرفلاو .ةبهلا :ًاضيأ ضرفلاو .دبعلل

 .اهترافك مكل هللا نّيب :يأ «ةيآلا « َمُكَِمَيأ هلت اكل ُهَللأَضَرَف ْدَق ) : كَ هللا لاق «نيببتلا

 ُةَراَجِْلاَو سائل اَهُدوُقَو اًراَن دكيِلَهَأَو :5َسفنأ أوف اوُتماَ َنيِذَّلا انأكَي ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (0)

 ١[. :ميرحتلا] © َنوُيَمؤُي اَم َنوُلَعَفَيو َمهَرَمأ آم هلأ َنوُصَعَي ال ٌداَدِش ٌظاَلِغ ُةَكِبَلم اَيَلَع

 .5؟/ص ء”1١٠7//ةرقفلا ةلاسرلا (4)
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 7 ©... ءآَمَسلآ ىف نم ... ) : كك هللا لاق

 مالكلا لوصأب يعفاشلا ةفرعم ىلع هب لدتسي ام ) باب :يعفاشلا بقانم

 : '' ( اهيف هداقتعا ةحصو

 . هيبأ نع « ةبتع نب هّللا دبع نب نوع نع يورو : هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ىلع "' اهبطاخ 2 ىنلا نأكف حص نإ وهو ١ هنتمو هدانسإ يف هيلع فلتخاو

 ةهلآ اهنأ ناثوآلا يف نودقتعي اوناك - مالسإلا لبق اهلاثمأو اهنإف . اهتفرعم رذق

 ىلإ تراشأ اذإ ىتح ؟هللا نيأ :اهل لاقف ءاهناميإ فرعي نأ دارأف .ضرألا يف

 نم تئرب اهنأ فرع «ءامسلا يف :تلاق املف «ةنمؤم ريغ اهنأ فرع مانصألا

 ,راشأ وأ .هلإ ضرألا ينو هلإ ءامسلا يف يذلا هّللاب ةنمؤم اهنأو .ناثوألا

 .(” باتكلا هب درو ام رهاظ ىلإ تراشأو

 . شرعلا ىلع ءامسلا

 )١( ُروُمَت هه اّذِإَف ضرألا ْمُكِب فسح نأ ِءآَمَسلَآ ىف نم ُتدِمْأَ ) :ىلاعت هللا لاق : ناتلماك ناتيآلا ©

 :كللا] ( ريِذَت فدك َنوُنَْعسَف اييساَح ْمكيلَع لِي نأ ءاَمسلآ ىف نم يأ م 10-1١[.
 . (نتملا) 7917و ا"95/ص ؛١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (؟)

 ةتوافتم تاياور ثالئب اهثيدح درو دقو . اهقتعيل لجرلا اهب ىتأ ىتلا ءادوسلا ةيراجلل : يأ (*)

 . (شماحلا) 7917و195/ص ١ /ج بقانملا رظنا

 . السرم يفقثلا ديوس نب ديرشلا هقفاوو تاقث هتياورو لسرم ثيدحلا 0

١ / 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 "” ( َنوُمَلَعَي ال ُتِيَح ْنِّم مهجر َدَتَسْتَس ) : كو هللا لاق

 0 (ءيفلا ل :يأ) فالخلا :مألا

 هَلِخْدَأ الأ :لاملا تيب بحاص هل لاق «قارعلاب بيصأ امب هنع هللا ىضر باطخلا

 هب رمأف .همسقأ ىتح تيب فقس ثحت ىوؤي ال ةبعكلا برو ال :لاق ؟لاملا تيب

 ,راصنألاو نيرجاهملا لاجر هسرحو عاطنألا هيلع تعضوو .دجسملاب عضوف

 هللا يضر فوع نب نمحرلا دبعو ,بلطملا دبع نب سابعلا عم ادغ حبصأ املف
 نع عاطنألا اوطشق هوأر املف (هذيب ذخأ امهدحأ وأ ءامهدحأ ديب ذخأ ءامهنع

 .دجربزلاو «توقايلاو «هيف بهذلا ىأر «هلثم َرْي ل ًارظنم ىأرف .لاومألا

 ام هللاو - هنإ - :امهدحأ هل لاقف .ه# باطخلا نب رمع ىكبف «ًلألتي ؤلؤللاو

 «تبهذ ثيح ْتبهذ ام هللاو ينإ :لاقف .رورسو ركش موي هنكلو «ءاكب مويب وه

 (ةلبقلا ىلع لبقأ مث «مهنيب مهسأب عقو الإ طق موق يف اذه رثك ام هّللاو هنكلو

 دم

 « َنوُملْعَي ال ُتِيَح ْنِم مهجِرْدَتْسَتَس ِثيِدَخَأ اًذكي ُبْدَكُي نَمَو نَرَذَه ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .[44 :ملقلا]

 ةروس نم 147 /ةيآلا ريسفت رظناو 2107 /ص ينزملا رصتخم رظناو ء157/ص :؛/ج ءمألا (؟)

 .707و 707 /ص .ه /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .فارعألا

١8 



 ينإف « ًاجردتسم نوكأ نأ كب ذوعأ ينإ مهللا » :لاقو ءامسلا ىلإ هيدي عفرو
 .ةيآلا ''' © َنوُمَلَعَي ال ُتْيَح ْنِم مُهُجِرَدَتَْسْتَس ) :لوقت كعمسأ

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف ليق :يلي ام 87 /ص يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا باتك يف ءاجو )١(
 :هلصأو .مهنتغابن الو ًاليلق ًاليلق مهذخانس :يأ «ةيآلا « َنوُمّلْعَي اَل ُتْيَح ْنِّم مُهُجِرْدَعْسَتَس

 لعجي نأ وهو :رخآ هجو هيفو .يشمي ام لوأ ًاليلق ًاليلق ىشم اذإ جردي مالغلا جرد نم

 .ههجو ىلع ىوطي :ًاجاردإ بوثلا تجردأ :لاقي - يطلا :وهو - جاردإلا نم جاردتسالا

 هنع ىوطو ءاهتنيزو ايندلا هيلع كبك هللا حتف ءهيف وه امب طبتغاو هبر ىصع اذإ رفاكلا نأكف

 وهو - ةرخآلا يسنو اهيلإ نكسو ايندلا ىلإ هدلخأف .هتبوقع نم هل ّدعأ امو هتبقاع ربخ
 .هجاردتسا كلذف .هتدم ءاضقنا ربخ هنع ىوطف - هلجأ ىلإ قوسم

 يلم



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 :هلوق ىلإ (؟4:جراعملاا ''' © َنوظِفدَح َمِهِجوُرْفِل رم َنيِذَلاَو ) : كَ هللا لاق

 ”( َنيولمتخ)
 :"' دبعلا يرست :مألا

 « َنوظطِفَح َمِهِجوُرْفِل ْرُم َنيِلاَو ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نم هحابأ ام نأ ىلع كك هللا باتك ٌلدف «ناتيآلا ©« َنيِموُلَم ُرّيَغ ) :هلوق ىلإ

 .نيميلا تكلم ام وأ ؛حاكنلا :نيهجولا دحأ نم هحابأ امنإف جورفلا

 ماس نع .يرهزلا نع «ةنييع نب نايفس انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هطرتشي نأ الإ عئابلل هلامف لام هلو ًادبع عاب نم » :لاق كي ينلا نأ هيبأ نع

 .ثيدحلا عاتبملا

 الام اكلام نوكي ال دبعلا نأ ةنسلاو باتكلا لدف.:هللا همحر يعفاشلا لاق

 لاقي امك هتقيقح ال هيلإ كلم مسا ةفاضإ وه امنإ هكلم ىلإ بسن ام نأو «لاحب

 موقي ناك اذإ كراد رادلا ىلع ميقللو .كمنغ يعارللو ؛كناملغ ملعملل

 .اهرمأب

 .ةلماك انه ةيآلا ثدرو )١(

 ٠*[. :جراعملا] © َنيِبوُلم ريغ َممِْإَف َمجَُمَيَأ ْتَكَلَم امو هج وز َنلَع الإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 ١ 8١/ص .5/ج «بلطملا دبع .د /قيقحن مألا رظناو 217” /ص ه /ج ألا قرف

 .عالك /مقرب ةرحقو /ص ./ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «حيحص ثيدحلا )0

 1ك.



 ؛هل نذأي مل وأ هديس هل نذأ ءىرستي نأ دبعلل - ملعأ ىلاعت هللاو - لحي الف

 ."”لاحب ًاكلام نوكي ال دبعلاو ءنيكلاملل يرستلا لحأ امنإ ىلاعت هللا نأل

1 8 00 2 20 

 جراما ''' ( َنوُميآَق مِم'َدَََشِب مه َنيِذلاَو ) : كك هللا لاق

 :"' تاداهشلاو اياضقلا ف - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 - دهش اذإ هتداهشب مايقلا نم ءرملا ىلع بجي اميف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مه َنيِذْلآَو ) :ىلاعت لاقو :- اهنمو ةداهشلاو دوهشلاب قلعتت (” تايآ ةدع ركذو

 .ةيآلا © َنوُمِيآَق مجاَدََشِ

 لهأ نم - هنم تعمس نم لك نع هظفحأ يذلا :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأ هيلع ًاضرف نأو «ةداهشلا هتمزل دق دهاشلا يف هنأ - تايآلا هذه يف ملعلا

 ««بيرقلاو ديعبلا) ضيغبللو ءديعبلاو بيرقلاو .هدلوو ءهيدلاو ىلع اهب موقي

 .ًادحأ اهعنمي الو ءاهب ىباحي الو ءدحأ نع متكي الو

 يعفاشلا :يأ - بهذو :هللا همحر يقهيبلا مامإلا لوق 77 /ص ١/ج نآرقلا ماكحأ يف ءاج )١(

 بمهذملاب اذه نع عجر مث (هديس هل نذأ اذإ يرتشي نأ دبعلل نأ ىلإ) :- ميدقلا بهذملا يف

 لع الإ © َنوُطِنَح َمِهِجحوُرُفِل م َنيِذْلأَو ) :ىلاعت هلوق ركذو «ةبآلا هذهب جتحاو - ديدجلا
 .ناتيآلا « َنيِموُلم ٌرَغ ْمُجِّإَف مُجُدَمَيَأ ْتَكَلَم اَم وأ ْزهِجوْزَأ

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (؟)

 .179و178/ص ء'؟ /ج نآرقلا ماكحأ (9)

 ١61 /ةيآلاو «ةدئاملا ةروس نم 8 /ةيآلاو ءاسنلا ةروس نم ١75 /ةيآلا تايآلا هذهب دوصقملا (:)

 .قالطلا ةروس نم ؟ /ةيآلاو «ةرقبلا ةروس نمم 7817 /ةيآلاو «ماعنألا ةروس نم

١*١ 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 076 حو اَملَسْرَأ انإ ) : كو هللا لاق

 :'"' نيديعلا  ةءارقلا :مألا

 :ب ىلوألا ةعكرلا يف :نيديعلا يف أرقي نأ بحأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا ١[ :رمقلا] © ةَعاّسلآ ِتَبْرعَفَأ ) :ب ةيناثلا ةعكرلا يفو «ةيآلا ١:314[ فق )

 نم ةيناثلا ةعكرلا يف أرق نإو .ءاقستسالا يف أرقي نأ بحأ كلذكو

 .كلذ تببحأ « احوُت اَئلَسْرَأ انإ ) :ءاقستسالا

 :"' دحاولا ربخ تيبثت ف ةجحلا :ةلاسرلا

 «تفصو ام ىلع ليلد ىلاعتو كرابت هللا باتك ينو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 هئايبنأ يف هقلخ ىلع هتجج هؤانث لج ماقاف «ةيآلا © اَحوُت اَئلَسْرَأ انإ ) :هّللا لاق

 دهاش نم ىلع ةتباث اهب ةجحلا تناكو ,مهاوس هقلخ اهب اونياب ىتلا مالعألا يف

 يف دحاولا ناكو .مهدعب نمو .مهريغ اهب اونياب ىتلا مهلئالدو ءايبنألا رومأ

 .رثكألاب اهّمايق مهنم دحاولاب ةجحلا موقت .ًءاوس هنم رثكأو كلذ

 ُباَّذَع ْمُهَيتْأَي نأ ٍلْبَق نِم َكَمْوَف رذنأ نأ َهِمْوَق لإ عوُت انْلَسْرأ آن ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 ١[. :حرن] « ٌةيِلَأ

 51١. /ص «؟ /ج ؛بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «377/ص ء.١/ج «مألا (؟)

 ١/ج «.نآرقلا ماكحأ رظناو .47و47ه /ص ء.١١17و١١91107917/تارقفلا ةلاسرلا (*)

 .”؟وا"١ /ضص



 07-0 ص ه2 سا ا 8 هر صم

 ًءآَمَسلآ ٍلِسَرُي © "”اًرافَغ تراك دُهنإ َمُكَبَر أورِفْغَتْسا ) : كو هللا لاق

 ٠١-11[ حوف أ“ 2 اًراَرَدِّم ر كيلَع

 :"'9ءاقستسالا ف ةبطخلا فيك :مألا

 بطخي امك «نيتبطخ ءاقستسالا يف مامإلا بطخيو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 امهيف رثكيو 5 ىبلا ىلع ىلصيو .هدمحيو ءامهيف هللا ريكي «نيديعلا ةالص يف

 .٠ :  0و و و "لا ص -

 تراك ءةنإ َمُكَبَر أوُرِفْعَتْسا ) :اريثك لوقيو .همالك رثكأ نوكي ىتح رافغتسالا

 .ناتيآلا 6 اًراَرَدِّم كيَلَع َءآَمَسلَآ لري © اًراَفَع

 )0 ومس 6 1 م اما رس << مسخ اعلا
 « اًروُت ْنِيِفَرَمَقْلا لَعَجَو © اقاَبِطَتاَوَمَس ْعَبَس ) : كَ هللا لاق

 :' (تادودعملاو تامولعملا مايألا هيف ركذي) باب :ينزملارصتخم

 ءرحنلا موي اهرخآو ءرشعلا تامولعملا مايألاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .رحنلا دعب مايأ ةثالث تادودعملاو

 نيمسالا نأ اوعمجأو «نيفلتخم نيمساب َدَْو هللا نهامس :هللا همحر ينزملا لاق

 نوكت نأ نيرمألا هبشأف .ةدحاو مايأ ىلع اعقي ' نإو .ةدحاو مايأ ىلع اعقي '

 ٠١[. :حون] « اًراَقَغ تراك دن مكر اوُرِهغَْسأ ُتلقَف ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا )١(

 .ةلماك انه ةيآلا ثدرو (؟)

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ."” /ص «ينزملا رصتخم رظناو 215١0 /ص ء.١3/ج «مألا (9)

 ه1" /ص 3/ج

 ّنِيِفَرْمَفلا َلَعَجَو © اَقاَبِطسَومَس َعَبَس هنآ َقَلَح فيك اورد زلَأ ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا (5)

 1١-17[. :حون] © اًجاَرِم نسْمْشلَأ َلَعَجَو اًروُت

 7/7” /ص «ينزملا رصتخم )2(



 لاق ام وهو ءرخآلا ريغ موي لك مسا نأ امك ءىرخألا ريغ اهنم مايأ لك

 .يدنع يعفاشلا

 يف رحنلا ناكل رشعلا تامولعملا تناك ول ليق نإف :هّللا همحر ينزملا لاق

 لاق :هل لاقي ءاهيف تامولعملا نوكت نأ لطب اهعيمج يف رحنلا زجي مل املف ءاهعيمج

 سيلو «ناتيآلا © اًروُن ْنِيِف َرَمَقْلا َلَعَحَو © اقاَبِط سَوَمَس َعَبَس ) :كك هللا ودم« 0 هدم عم تلال أ هما موش 5 7

 لاق امك ًارون نهيف رمقلا نوكي نأ لطبيفأ ءاهدحاو يف وه امنإو اهعمج يف رمقلا

 لوم ل 2 ير ا يي 0 ا

 © ارْسْدَو قوعيو كروغ لَو اعاَوس اَلَو اَدَو ْنرَّدَت الَو ) : كو هللا لاق
 - 8 و

 ©” ( اريثك اولَضَأ َدَقَو
 :"' ةمدقملا :ةلاسرلا

 دبع نم ضعب باوج نم ًاباوج ك# هيبنل هللا ركذف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اًعاَوُس اَلَو او َّنُرَّدَت اَلَو ) :مهنع ىلاعتو كرابت هللا ىكح .فنصلا اذه نم هريغ
 يجئ 2# تو 7 ىراش

 .ناتيآلا « اريك أولَصَأ َدَقَو © ارْسْدَو قوعَيَو كوغَي الَو

 كنوُغَي اَلَو اَءاَوّس اَلَو اّدَو ٌنْرّذَت اَلَو ٌمَبَهِلاَم ٌَّنْدَدَت ال اوُلاَقَو ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا )١(
 - 7 0 دع 0 1 ٠.2 ه2 ”ثو هل

 .[؟57-4 :حونا ( اللص الإ نيل رت اَلَو اريثك أولَضأ ْدَقَو © ارو َقوُعيَو
 ٠١. /ص .4١1وا١ا/ /ناترقفلا ةلاسرلا مز



 ١م:نجلا1 ''' ( اَدَحَأ هلآ َْعَم أوغّدَت الف ِهَّلي َدِحَسَمْلآ َنَأَو ) : كو هللا لاق سس 00 ه5 2 2 22 2 72 .٠

 :يعفاشلا بقانم قفز كاد .٠

 ناهتلاو ليللاب هلل دوجسلا :هجولا ىلع ضرف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 أوُدِجْسَأَو أوُعحَْرَأ أوُكَماَء تريذنلا هيي ) :كلذ يف لاقف «ةالصلا تيقاومو

 ّنأَو ) :لاقو «ةيآلا [/7 :جحلا] « تروُحلَفُت َمُكَلعَل َريَخْلا اوُلعْفَو ْمُكَبَر أوُدْبَعَو

 نبا هيلع دُجْسَي ام ,دجاسملاب :ىنعي «ةيآلا © اَدَحأ هللا َمَم أوُعْدَت الق ِهّلِي َدِجَسَمْل

 .اهريغو ةهبجلا نم هتالص يف مدآ

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )1١(

 .97"7 /ص .١/ج يقهيبلل / يعفاشلا بقانم قفز

 ع١



 ُهَفَّصَي © ًاليلق اّلِإ ليلا ق © ٌلَمَرُمْلا اًيأتَي ) : كف هللا لاق

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 7 يب وو
 ًٌصقناوا د

 (: :لمزحلا) ''* ( ... © ًاليلق ُهْنِم

 ىلإ « ءُهَفَصِنَو ٍلَيْلا لت نِم ىذَأ ُموُقَت د َكَلْدَأ ْمَلَعَي كبَر نإ ٠ بع هللا لاق

 "7 « ناَءَرَقْلآ َنِ م َرْسْيَن ام أوءرقأف ) :هلوق

 "7 ةالصلا تضرف ام لوأ :مألا

 لزنأ هللا نأ ركذي .هملعو هربخب قثأ نم تعمس :هللا همحر يعفاشلا لاق

 تاولصلا يف ضرفلاب يناثلا خسن مث هريغ ضرفب هخسن مث «ةالصلا يف ًاضرف
 .سمخلا

(00 

00 

 فرز

 « ًاليترت َناَمرقْلأ ٍليَرَو ِهْيَلَع ْدِر وأ ) :ىلاعت هللا لاق :ةروكذملا ثالثلا تايآلا ةلمكت 4 /مقر ةيآلا
 .[4 :لمزملا]

 ّنِم ٌةَفيأَطَو هنت دُهَفَصِنَو ٍلمْلأ لت نِم ذأ ُموُقَت َكئَأ ُمَلْعَي كبَر ّنِإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا
 رع معبر هع لعمل وصل مو ومع < 2 م عيه مر م46 رو ههه هو مر هلع لا كم
 نأ ّمِلَع ٍناَءَرقْلا نِم رست ام اوقاف ركملَع باَعف وصحت نل نأ َمِلَع َراهلَو ليل ردي ّدَقُي ُهّللاَو َكَعَم َسِذْل

 ٍلوَس ىف نوم َنوُرْحاَمَو ' هلل ٍلضَف ني َنوُعَتبَي ضرألآ ىف َنوُبِرْضُي َنوُرحاهَو از ردي ُنوُكَيَس

 رٌكسفنأل اوُمَدَقُت اَمَو اًئَسَح اًبضَرَق هَل اوُضفأَو ةزكرلا اوُناَءَو َةوَلَصلآ اوُِمقأَو هَنِم َرّسَيَت اَم أوُدَرقأَف 8

 ا :لمزللا] « ٌمِحر تو هلأ نإ هلآ اوُرِفْغَتْساَو اَرجَأ َمظَعَأَو اح وهل دم وُ ني

 رظناو 19:0و589/ص ء3/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو 58 /ص 03/ج ءمألا

 .١15١وا١ 49 //ص ١ /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا

١5.5 



 ليلا ِمُف © ُلّيَرُمْلا امتي ) :كَك هللا لوق ىنعي هنأك :- يعفاشلا يأ - :لاق

 هعم ةروسلا يف اهخسن مث ؛تايآلا 6 ًاليِق ُهْنِم صقنَأ وأ دُهَقَصْنِ © ًاليلق لِ

 « رُدَفَصِنَو ٍِلّيْلأ لش نم ىَدَأ ُموُقَت َكَْأ مَلعَي َكََر ّنِإ ) :هؤانث لج هللا لوقب

 وأ هفصن وأ ليللا مايق خسنف «ةيآلا © ِناَءَرَقْلا َنِمَرسَيت اَم أآوُءَرقأف ) :هلوق ىلإ

 هللا لوقب لمزملا نم تفصو ام تخسن :لاقيو «هتليل نم هيلع رسيت ام أرقي نأ

 .ةيآلا 0/8 :ءارسإلا] « سمس كولد َةَرَلَّصلَأ م قأ ) : ص

 :"7 (؟يلصملا ةءارق فيك) باب :(اضيأ) مألا

 َناَءْرَْلا ٍلَيَرَو ) :# هيبنل ىلاعتو كرابت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا 6 ًاليِتَرَت

 املكو «ةنابإلا نع ةءارقلا يف ةلجعلا كرت ليترتلا لقأو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 اهيف ةدايزلا نوكت نأ غلبي مل ام .يلإ بحأ ناك ةءارقلا يف ةنابإلا لقأ ىلع داز

 دشأ ىلصملا يف هل انأو ءاهريغو ةالص يف ئراق لكل تفصو ام بحأو ءأطيطمت

 الإ ءيش ةءارقلا نم قبي مل نأ يلصملا نقيأ اذإف «ةالص ريغ يف يراقلل هنم ًابابحتسا
 .هناسل هب قطني ملو نآرقلا هردص يف أرقي نأ هئزجي الو «هتءارق هتأزجأ هب قطن

 ام عطق هل له موص وأ ةالص #2 لخد نميف :يأ (هيف فالخلا) باب :(اضيأ) مألا

 :'"'' ؟همامت لبق هيف لخد

 انربخأ .كبك هلل ًاركش ةدجس 2 هللا لوسر دجس :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لتق هءاج نيح ىلاعتو كرابت هلل ًاركش ه# ركب وبأ دجسو .يدرواردلا كلذب

 5951١955١ /ص 2١ /ج ءيقهيبلل / يعفاشلا بفقانم رظناو ١١21و ٠١9 /ص ء3/ج آلا قلد

 .101و١705 /ص 7 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو
 ."077”وكك7؟ /ص 3 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مآلا رظناو 950و586/ص 1 /ج ءمألا قفز

 ١م .ا/



 نأ زاج اذإف .همسا لج هلل ًاركش رصم حتف هءاج نيح ه# رمع دجسو «ةمليسم
 ؟اهنم رثكأب عوطتي نأ - رواحملل :باطخلا - تهرك فيكف ةدجسب هلل عوطتي
 فْفُح نيح لمزملا يف ىلاعتو كرابت هللا لوق يف بهذ ًالجر نأ ولو :هل تلقو

 ام اولص :ىنعي .ةيآلا © ناَءَرَقْلا َنِم َرّسيَت اَم أوُءَرْقأَف ) :لاق .هفصنو ليللا مايق

 ناك «تيقوت الب هضرف مهنع عضو دق اميف مهيلإ كلذ لعج ءنوكي نأ رسيت

 .كنم ملعأ ىلاعت هللاو .ةجح هل اذه نوكي نأ هبشي نأ ىلإ برقأ

 ةعكرب نيعمجأ مهنع هللا يضر امهريغو دعسو نافع نب نامثع رتوأ دقو

 :لاق جيرج نبا نع ءديجملا دبع انربخأ .ةبوتكملا دعب اهيلع اوديزي مل ؛ليللا يف

 ءامهنع هللا يضر سابع نبا ىلوم ًابيرك نأ .ثراحلا نب دمحم نب ةبتع ينربخأ
 نبا انربخاف اهيلع دزي مل ةعكرب رتوأ مث ءاشعلا ىلص ةيواعم ىأر هنأ هربخأ
 نم ملعأ انم دحأ سيل .- ىنب :يأ - باصأ :لاقف ءامهنع هللا يضر سابع

 .ءاش ام رتولا كلذ نم رثكأ ىلإ عبس وأ ء.سمخ وأ ؛ةدحاو يه ةيواعم

 :''' هضعب ىلع ةنسلاو ههضعب ىلع باتكلا لدي يذلا خوسنملاو خسانلا :ةلاسرلا
 نأ :ملعلا لهأ نم هنم تعمس ْنَم ضعب لقن امم :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ُلَيَرُمْلآ اًجأَتَي ) :لاقف سمخلا تاولصلا ضرف لبق ةالصلا يف ًاضرف لزنأ هلل
 َناَءْرقْلأ ِلْيَرَوِهّمْلَع ذز ْوَأ © ًاليلق ُهْنِم نصقنآ وأ دُهَفَصَن © ًاليلق الإ ليلا مَ ©

 ُموُقَت َكْنَأ ُمَلعَي كبَر ّنِإ ) :لاقف هعم ةروسلا يف اذه خسن مث «تايآلا 6 ًاليِتَ
 راهو للا ُدِدهُم لاو كم يذلا ني ٌهَفَطَو هَلْ ,ةفضَو ٍلْلأ قلت نم ذأ
 ُنوُكَيَس نأ مِلَع 'ناَءرقْلأ َنِم رسمت اَم اوُءرْفَك لَ باَتق ُهوُصْحْخ نل نأ َمِلَع
 َنوُرَحادَو هللا ٍلْضَف نم َنوُعَتَبَي ضزألا ىف َنوُبرْضَي َنوُرَحامَو ضرك مُكدي
 .ةيآلا © ةوكرلا اوُثاَدو ةولّصلآاوُميِقأَو هْنِمَرّصَِت ام اوُءرْقأَ هلا لبس ىف َنوُلِتَُي

 65-05 /ص 2 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو لدوؤلل ١١ ١ /ص م /تارقفلا ةلاسرلا قلد
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 ٌقْدَأ ) :لاقف «هيلع ةدايزلا وأ ًاليلق الإ هفصن ليللا مايقب هرمأ دعب هّللأ ركذ الو

 َملَع ) :لاقف ففخف «ةيآلا ( َكَعَم َنيِذّلأ ني ٌةَفِبآَطَو قلتو هفضِنَو ليَ لت نم

 .ةيآلا « ِناَءَرَلَأ َنِمَرّسيت اَم أوُمَرَ داق ) :ىلإ أرق « ئَضْرَمم كدِم ُنوُكَيَس نأ

 ناصقنلاو هفصنو ليللا مايف خسن هللا باتك يف انيب ناكف :هللا هر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © ناَءَرَْلأ َنِمَرّسَيت ام أوُءَرقَأَف ) :هللا لوقب هيلع ةدايزلاو فصنلا نم

 نيينعم «ةيآلا 6« ِناَءَرَقْلا َنِمَرسَيت ام أوُءَرْقأَف ) :هللا لوق لمتحاف

 .هريغ ُضرف هب ليزأ هنأل ؛ اتباث ًاضرف نوكي نأ :امهدحأ

 كلذو .هريغ هب ليزأ امك «هريغب ليزأ ًاخوسنم ًاضرف نوكي نأ :رخآلاو

 6 اًدوُمْحم اًماَقَم َكُب در َكََعَبَي نأ َىَسَع َكلُهلؤاَك هيب ْدَجَهَتف ٍلّيْل َنِمَو ) :هللا لوقل

 دجهتي نأ :6 َكْل ةلِفاَك مي َدجَهَتف ِلّيْلأ نم و ) :هلوق لمتحاف «ةيآلا [79 :ءارسإلا]

 .هنم رسيت امم هيلع ضرُف يذلا ريغب

 الإ ةالصلا نم بجاو الأ ىلع لدت 2 هللا لوسر ةنس اندجوف «نيينعملا

 ةالص نم بجاو نم اهاوس ام نأو «سمخلا بجاولا نأ ىلإ انرصف «سمخلا

 ةخسان اهنأو « كلل ٌةِفاَت يب ْدَجَهَتَق ) :هللا لوقب ًالالدتسا اهب خوسنم :اهلبق

 .رسيت امو .هثلثو .هفصنو «ليللا مايقل

 ب ًايلصم هباتك نم هيلع هللا هرسي اب دجهتي نأ كرت دحأل بحن انسلو

 .انيلإ بحأ وهف رثكأ ام فيكو

 نب ةحلط عمس هنأ ؛هيبأ نع .كلام نب ليهس يبأ همع نع .كلام انربخأ

 .هتوص يود عمسن «سأرلا رئاث دجن لهأ نم يبارعأ ءاج :لوقي هذ 5 هّللأ ديبع
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 سل :ه ينلا لاقف ؟مالسإلا نع لأسي وه اذإف اند ىتح .لوقي ام هقفن الو

 2 عوطت نأ الإ ال» :لاقف ؟اهريغ يلع له :لاقف .« ةليللاو مويلا يف تاولص

 ظ :لاق ؟هريغ يلع له :لاقف .ناضمر رهش مايص © هللا لوسر هل ركذو :لاق

 .هنم صقنأ الو اذه ىلع ديزأ ال :لوقي وهو لجرلا ربدأف .« عوطت نأ الإ ءال»

 نب ةدابع هاورو .ثيدحلا ''« قدص نإ حلفأ » :# هللا لوسر لاقف

 نمف هقلخ ىلع هللا نهبتك تاولص سل » :لاق هنأ نك ينلا نع هذ تماصلا

 هلخدي نأ ًادهع هللا نع هل ناك :نهقحب ًافافختسا ًائيش نهنم عّيضي مل نهب ءاج
 .ثيدحلا '''« ةنجلا

 قيقحتب يعلا ءافش رظناو ءاذه نم لوطأب اطوملا يف يور دقو .هجيرخت قبس .حيحص ثيدحلا )00(

 .؟و١/مقرب 7١ /ص ١/ج يعفاشلا دنسم
 يئاسنلاو دواد وبأ هاورو أطوملا يف يور دقو .هريغو ربلا دبع نبا هححص «حيحص ثيدحلا قفز

 .هجام نباو
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

- 

 [4 ركدملا] '') « رهط َكَِباَيِتَو ) : كف هللا لاق

 :''' (بايثلا ةراهط) باب :مألا
 :ليقف «ةيآلا © َرهَطَق َكَباَيِثَو ) :ك هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ."" كلذ ريغ :ليقو .ةرهاط بايث يف يلصي

 «بوثلا نم ضيحلا مد لسغي نأ رمأ هَّيِم هللا لوسر نأل ؛هيشأ لوألاو

 هيف نأ ملعي ىتح ةراهطلا ىلع وهف ءىبص وأ .ءالؤه نم دحاو هسبل وأ «يباتك

 تنب ةمامأ لماح وهو ىّلص 6# هللا لوسر نأل ؛ نايبصلا بايث كلذكو .ةساجن

 .يبص بو اهيلع ةيبص يهو صاعلا يبأ
 ءادر الو رازإ الو ليوارس الو كرشم بو يف ىلصي ال نأ رايتخالاو

 وأ كرشم بوث يف لجر ىلص اذإو ءابجاو نوكي نأ ريغ نم لسغي ىتح

 .هيف ىلص ام داعأ ًاسجن ناك هنأ ملع مث .ملسم

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 ءانه هركذ ام ررك دقف يلصملا سبل عامج :باب 84و88/ص رظناو .05 /ص ء١/ج «مألا (؟)
 بلطملا دبع .د / قيقحت مألا رظناو 2798/ص كج «يقهيبلل يعفاشلا بقانم رظناو

 .118و7١11/ص 3 /ج
 ( ْرْهَطَف َكَباَيِتَو ) :ىلاعت هللا لوق يف بلعث لوق ١8/ص ١ /ج نآرقلا ماكحأ يف يقهيبلا دروأ هيف

 :انهه بايثلا :ةفئاط تلاقو ءرتاسلا :انهه بايثلا :ةفئاط تلاقف هيف سانلا فلتخا «ةيآلا

 بقانم رظناو ؛هركذف رمع يبأ نع «نارشب نب هللا دبع نب دمحم نب يلع انربخأ .بلقلا
 .196//ص 2١ /ج «يقهيبلل /يعفاشلا

١١١ 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 [0 :ةمايقلا] 27 ( ىٌّدس َكْرتُي نأ ندسنإلا ُبَسحح 2م دبع هللا لاق

 :"' (ناسحتسالا لاطبإ) باب :مألا

 يفي الو مكحي نأ - - ٍدحأل :يأ - هل زوجي الو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نإف .يناعملا هذه نم دحاو يف الو ءابجاو ناسحتسالا نكي مل ذإ .ناسحتسالاب

 يف ناسحتسالا لخدي مل اذإ نسحتسي نأ زوجي ال نأ ىلع لدي امف :لئاق لاق

 ُنسنِإْلا ُبَسْحنَأ ) :كْبو هللا لاق :ليق ؟اذه كباتك يف تركذ ام عم يناعملا هذه

 :ىّدّسسلا نأ .تملع اميف نآرقلاب ملعلا لهأ فلتخي ملف «ةيآلا « ىٌّدُس َكْرتُي نأ

 .ىهني الو رمؤي ال يذلا

 يناعم يف نوكي نأ هسفنل زاجأ دقف ءهب رمؤي مل اه مكح وأ ىتفأ نمو
 تئش امب لوقأ :لاق نأ ىأرو ! ىدس هكرتي مل هنأ هللا هملعأ دقو .ىدسلا

 ماوعو «نييبنلا جاهنم فلاخف ,نئسلا يفو ءاذه يف هفالخب نآرقلا لزن ام ىعُداو

 .نيملاعلا نم هنع يور نم ةعامج مكح

 َكِرتُي نأ ُنسسنإلا ُبَسْحَحَأ ) :كق هللا لوق يف :" " هللا همحر يعفاشلا لاق

 .فّلُك ام ىدأ دقف هيلع سايق وأ مزال ربخم ىتفأ وأ مكح نم نإ «ةيآلا « ىٌّدُس

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 .د /قيقحت مألا رظناو "الو"”/ص ا /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .؟5 98 /ص ءال/ج آلا (0)

 .58/ص «9 /ج «بلطملا دبع

 ./7 /ص «4/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت ملا رظناو 23٠١ /ص ءال /ج «مألا (")
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 سايقلا يفو ءأصن هب رمأ ام ًايدؤم صنلا ناكف ءرمأ ثيح نم ىتفأو مكحو
 لوسر نإف كي هلوسرل مث «نيرمألا يف هلل ًاعيطم ناكو ًاداهتجا رمأ ام ًايدؤم
 :هط ذاعمل لاق © هنأ ىوريف .داهتجالا مث .هلوسر مث ىلا ةعاطب مهرمأ كغ هلل

 ةنسب :لاق .« ؟هللا باتك يف نكي مل نإف» :لاق .هللا باتكب :لاق «« ؟يضقت مم»

 قفو يذلا هلل دمحلا» :لاق .دهتجأ :لاق «« ؟نكي مل نإف» :لاق .ك## هللا لوسر

 هلف باصأف دهتجاف مكاحلا مكح اذإ» :لاقو .ثيدحلا "'« كني هللا لوسر لوسر

 يف سيقملاو داهتجالا مكاحلل نأ ملعأف .ثيدحلا '''« رجا هلف أطخأ نإو «نارجأ

 .مكحلا عضوم

 الو .مزال ربخ الب تفي وأ مكحي نأ زاجتسا نمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 فلاخ .هب رموأ مل نإو «تيوه ام لعفأ :هلوق ىنعم نأب ًاجوجحم ناك «هيلع سايق
 .ًافلاخم هيف ملعأ مل ام ىنعمو .هناسل ىلع ًاجوجحم ناكف «ةنسلاو باتكلا ىنعم

 :"' (؟نايبلا فيك) باب :ةلاسرلا
 ُبَسْححَأ ) :لاقف هئاضق نع مهربخأ كلذكو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ىهني الو رمؤي ال يذلا :ىدّنسلاو ,ةيآلا « ىّدُس َكْرَُي نأ ُنسَسنِإلآ

 لالدتسالاب الإ لوقي نأ 8 هللا لوسر نود دحأل سيل هنأ ىلع لدي اذهو

 نإف .نسحتسا امب لوقي الو .ديصلا ءازج يفو لدعلا يفو ءاذه يف تفصو امب

 .قبس لاثم ىلع ال هثدحي ءيش نسحتسا امب لوقلا

 يف ينطقرادلا هنع لاقو ,ءلصتمب سيل هدانسإ :هنع لاقو ..يذمرتلاو .دوأاد وبأ هاور ثيدحلا )١(

 ناك نإو حصي ال :هنع (يزوجلا نبا) ةيهانتملا للعلا بحاص :لاق ءلسرم ثيدحلا للعلا

 نبا هححص دقو ءًاحيحص هانعم ناك نإو ؛هيلع نودمتعيو مهبتك يف هنوركذي مهلك ءاهقفلا
 .نآرقلا ماكحأ يف يبرعلا

 25117 /مقرب و 3ا/ا/ /ص 2١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا (؟)

7 

 .1177” /ص .؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «10 /ص ء,/0و*9 /ناترقفلا ةلاسرلا (9)
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ا” ( هيب جاَمْسُأٍة فظن ني ) : ْكََو هللا لاق

 ('' ةقرفتم تايآ ب ريسفتلا ذ - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 6 ِهيلَتَبَت ٍجاَمْسأ ةَفظن نم ) ... :ىلاعت هللا لاقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةأرملا ةفطنب ةطلتخم لجرلا ةفطن :- ملعأ هللاو - ليقف «ةيآلا

 .ًاجاشمأ برعلا هتّمّم طلتخا امو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 [:ناسنإلا "١ ( اريِطَتَسُم دورس ناك امْوَي نوفانعتو ٍرذئلآب َنوفوي ) : كلف هللا لاق 000 ََ مل 2 مما همس رب ف ,

 :'' هضقنو دهعلاورذنلاب ءافولا عامج :مألا

 8 2س هو روس ع لم سم +2 ّخ

 .ةيآلا ١[ :ةدئاملا] © ٍدوقعلاب أوفوأ أَوئماَء بيريذلا اهّيأتي / :ىلاعت هلوق يف ءاهريغ

 « امص اًكِعَس ُهَتلَعَجَل هيب ٍجاَمْسأ فظن نم نسنإلآ اَمقَلَح نإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا 0(

 .[؟ :ناسنإلا]

 89١و188 /ص ؛؟” /ج «نآرقلا ماكحأ (؟)

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (9)

 .د /قيقحت مألا رظناو ,”15و56 /ص «” /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو .184 /ص ء4/ج مألا (5)

 .178/ص .ة5 /ج «بلطملا دبع
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 ةيآلا '"” © اَريِطَتْسُم دورك َنك اًمَوَي َنوُفاَحَنَو رذئلاب َنوُفوُي ) :ىلاعت هلوق يفو

 ...هباتك نم ةيآ ريغ يف ناميألاب دوقعلاب ءافولا َكْنَك هللا ركذ دقو

 هب تبطوخ يذلا برعلا ناسل ةّعّس نم اذهو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 يفوُي نأ كبك هللا دارأ نوكي نأ - ملعأ هّللاو - هبشيو ,دقع لك ىلع ماع هرهاظو

 هلل دقعلا يف تناك اذإ َرِيلُث دقع لكو - نيمي ريغ وأ نيميب ناك دقع لكب -

 .ةيصعم هب ءافولاب رمأ اميف نكي ملو «ةعاط
 ًِء 7 مار ل لال ص ار 8

 (" ( اًريِسَأَو اَميِتَيَو اًئيكَسِم فِيُح ْىلَع ماَعطلَآ َنوُمِعَطُيَو ) : 8 هللا لاق
 [م:ناسنإلا

 قفز 8 ها .٠ مل
 :  اهجوز ىبسي مث ىبست ةأرملا ف :مآلا

 :لاق ؟اهْلصَأَقأ ءشيرق دهع يف ةبغار يهو ىنتتأ يمأ نإ :تلاقف امهنع هللا

 .ثيدحلا « 0 معن

 - ًاكرشم - هل ةبارق اذ اسكف ه# باطخلا نب رمعل #© هللا لوسر نذأو

 « اًريِسأَو اَميِتَيَو ائيكْسِم َيُح ْىلَع ٌماَعّطلَأ َنوُمِعْطُيَو ) :َكك هللا لاقو «ةكمب
 .ةيآلا

 ًاريطتسم ةملك ريسفت 48١/ص ىعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا هباتك يف يرهزألا ركذ )١(
 يف هراشتنال ًاريطتسم يمس قداصلا ريطتسملا وهف :يناثلا رجفلا امأو :هلوقب ةيآلاب ةدراولا

 .ًارهاظ ًايشاف ًارشتنم :يأ «ةيآلا © اريِطَتْسُم ْهُرَس ناك اًمْوَي َنوُفاَخَعَو ) :َكَك هللا لاق قفألا

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (؟)

 .١15و9١7/ص «9 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 0" 44و" :8/ص ءال/ج ألا (5)

 .5557 /مقرب «5٠4/ص .؟ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا (:)
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 :'' (هدلول لجرلا ةيطع) باب :ثيدحلا فالتخا

 يف ماعطلاو لاملا ءاطعإ ىلع هؤانث لج هللا دمح دقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ىَمَسَيْلَاَو 'وَرَقْلا ىوُذ فَبُح لع َلاَمْلَا َىاَءَو :لاقف ءامهب رمأو .ريخلا هوجو

 اذه زاج اذإف «ةيآلا 6 اًميِتَيَو ائيكَسِم ) :لاقو «ةيآلا ١110[ :ةرقبلا] 4 َنيكَسَمْلَاَو

 .دلولا نم برقأ الف ىبرقلا يوذو نييبنجألل
 07 ( اًروُكْشَم مُكيَحَس َناَكو ) : كي هللا لاق رع 0 26 7

 ل يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 :"' (تاولصلاو تاراهطلا

 ال لمعلا :- عضوملا اذه يف - يعسلا نأ لوقعمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 لاقو «ةيآلا [4 :ليللا] ( ْىَشَل ركَيَعَس َّنِإ ) :َك هللا لاق مادقألا ىلع يعسلا

 :لاقو «ةيآلا [19 :ءارسإلا] © ُتِمَؤُم َّوهَو اَهّيَعَس اه َْعَسَو ةَرِجآألا َداَرَأ َنَمَو ) :َد

 .ةيآلا © اًروُكْشُم مُكيَعَس َناكو )
 ص سرم طمس 0 07

 (“ ( دلل َءاَشَي نأ هلإ َنوُءاَشَت اَمَو ) : كه هللا لاق

 تايآ ف يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ

 :2 (ةقرفتم

 دايز نب نمحرلا دبع نب دمحم انربخأ ,يضاقلا نايح نب دمحم هللا دبع وبأ انربخأ

 :لاق عيبرلا انثدح :لاق (ةهفاشم يل زاجأ اميف وأ) يجاسلا ىبحي وبأ ينربخأ :لاق

 /يعفاشلا بقانم رظناو 6١9 /ص «ينزملا رصتغ رظناو 18١21/ص «ثيدحلا فالتخا )١(

 .نارمع لآ ةروس نم 47 /ةيآلا ريسفت رظناو 718 /ص ١ /ج «يقهيبلل

 .[5؟ :ناسنإلا] © اًروُكَشُم مُكُيْعَس َناكَو ءآَرَج كل َنَك اًدنَه َّنإ ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (؟)

 .17 /ص ١/ج نآرقلا ماكحأ ()

 5١[. :ناسنإلا] ( اًميكَح اًميِلَع َناك هلآ َّنِإ دّلآ َءآَسَي نأ لإ َنوُهآَسَت اَمَو ) :ىلاعت هللا لاق :ةلماك ةيآلا (5)
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 .هقلخ نود هل ةئيشملا كك هللا باتك يف :لوقي هللا همحر يعفاشلا تعمس

 ملعأف «ةيآلا « ُهَّلآ َءآَمي نأ ّلإ َنوُءَشَت امو ) :كْك هللا لوقي «هللا ةدارإ :ةئيشملاو

 .هل ةئيشملا نأ :هقلخ

 يهو ىلاعت هّلل ةئيشملا تابثإ #2 - يعفاشلا - هنع رثؤي ام) باب :يعفاشلا بقانم
 :7 (تاذلا تافص نم

 الإ نوؤاشي الو «ىلاعت هللا ىلإ يه دابعلا ةئيشم نإ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 هللا قلخ نم قلخ يهو .مهلامعأ اوقلخي مل سانلا نإف «نيملاعلا بر هللا ءاشي نأ

 ربقلا باذع نإو .ْكبك هللا نم هرشو هريخ ردقلا نإو - دابعلا لاعفأ - ىلاعت

 رانلاو ةنجلاو ءقح باسحلاو ءقح ثعبلاو ءقح روبقلا لهأ ةلءاسمو ,قح
 دالب نم مهعابتأو ءاملعلا ةنسلأ ىلع ترهظف «ننسلا هب تءاج امم كلذ ريغو

 .قح نيملسملا

 )١( /ص كل /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم 1١6.
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 ١[ :تالسرملا] 7 6 اًفَرْعتَلَسْرُمْلاَو | : يق هللا لاق

 :"'' (برغملا ف ةءارقلا) باب :مألا

 نب هللا ديبع نع ءباهش نبا نع «كلام انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 مهنع هللا يضر ثراحلا تنب لضفلا مأ نع ءسابع نبا نع «ةبتع نب هللا دبع

 ينتركذ دقل يب اي :تلاقف ؛ثيدحلا ”” 6« افرع ٍتَلَسْرْمْلآَو ) :أرقي هتعمس
 .برغملا يف اهب أرقي ف هللا لوسر تعمس ام رخآل اهنأ ةروسلا هذه كتءارقب

 أرقي :لوقنو «تالسرملاو روطلاب برغملا يف أرقي نأ هركن انإف :يعفاشلل تلقف

 رمألا !؟هلعف ك# هللا لوسر نأ متيور ام نوهركت فيكو :لاقف امهنم رصقأب
 !؟ىرخألا ىلع نيتياورلا ىدحإ مترتخاف .هفلاخي 2 ىنلا نع متيور

 نوورت مكنأ الإ .ءيش لك يف مكبهذم فعض ىلع لدتسأ ملول متيأر وأ

 هريغ مترتخا مكنإ :لوقاف «هريغ اوورت ملو .ههركن نولوقت مث ًائيش كف ينلا نع
 .بهذملا ءافعض ملعلا وليلق مكنأ مكلاح نسحأ نأ ملعأ ال ؟ىبنلا نع

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )1١(

 .د /قيقحت مألا رظناو 417 /ص ءدنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 2373١5 /ص ءال/ج ءمألا (؟)

 .055و 557”/ص «8/ج .بلطملا دبع

 /مقرب 209و8١7/ص «١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظناو .حيحص ثيدحلا (9)

7 ,. 
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 27 ( َنوُرْذَتْعَيَف َمُه ُنّدَؤُي اَلَو © َنوُقِطَي ال ُمْوَي اًَذنَه ) : كو هللا لاق
 [ به :تالسرملا ]

 :'"” نيدلا مولع ءايحإ

 ركاذتن ًاسولج هتابن نب رمعو انأ تنك :يولبلا دمحم نب هللا دبع ىور

 سيردإ نب دمحم نم حصفأ الو عروأ تيأر ام :رمع يل لاقف .داهُزلاو داّبْعلا
 اذيملت ثراحلا ناكو ءافصلا ىلإ ديبل نب ثراحلاو وهو انأ تحرف .ه# يعفاشلا

 اَذنَه ) :هيلع ةيآلا هذه أرقف ءتوصلا نسح ناكو ءأرقي حتتفاف ,يرملا حلاصل

 هللا همحر يعفاشلا تيأرف «ناتيآلا « َنوُرْذَمْعَيَف َمُه ُنَدْؤُي اَلَو © َنوُقِطَي ال موي
 املف «هيلع ًايشغم رخو ًاديدش ًابارطضا برطضاو ؛هدلج رعشقاو هنول ريغت دقو

 مهللا «نيلفاغلا ضارعإو «نيبذاكلا ماقم نم كب ذوعأ :لوقي لعج قافأ

 ؛كدوج يل به يملإ «نيقاتشملا باقر كل تلذو «نيفراعلا بولق تعضخ

 .كهجو مركب يريصقت نع فعاو .كرتسب ينللجو

 .ناتلماك انه اتدرو ناتيآلا )١(

 :؟ /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو 2,558/ص ء١/ج «يلازغلل /نيدلا مولع ءايحإ (؟)

 ركذو 76١/ص «يف اهلبق ةصق دروأ لب «نيتيآلا ةءارق ركذ نود روكذملا دروأ دقف ١7١/ص

 ىلاعت هللاو - ++ :تالسرلا] « َنيِولآَو كتم ٍلِصَفْلآ موي اًدذنَه ) :ىلاعت هللا لوق ةءارق اهيف

 .اهسفن ةروسلا نم اهدعب ىتلا "8 /ةيآلا ريسفت رظناو .- ملعأ
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 دع

 17 ياسو :تالسرملا] "7 نيلوألاو ”مكعمج لّصفلا موي اددَه ) : كيو هللا لاق

 هدهزو هير ةعاط #2 يعفاشلا داهتجا ىلع هب لدتسي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 :"7 (...ايندلا

 داهُرلا ركاذتن ًاموي انسلج :لاق مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم ينربخأ

 لخد ذإ كلذك نحن امئيبف «نونلا اذ انركذ ىتح مهتحاصف نم غلب امو .دابعلاو

 غلب امو دابعلاو داهزلا ركاذتن :انلقف ؟نورجاشت اميف :لاقف هتابن نب رمع انيلع

 الو حصفأ طق ًالجر تيأر ام هللاو :لاقف .نونلا اذ انركذ ىتح مهتحاصف نم

 وهو انأ تجرخ :لاق مث .هيلع هللا ةمحر يعفاشلا سيردإ نب دمحم نم عروأ

 حلاصل امالغ ناكو .«ثراحلا حتتفاف افصلا ىلإ موي تاذ ديبل نب ثراحلاو

 ( َنيولاو كتم ٍلِصَقْلا مياده © مِبحَرلا نحيل هلآ مشب ) :ارقف «يرملا
 :لاق نأ كلامتي مل مث «ًأديدش ًءاكب ىكب مث ءبرطضا دق يعفاشلا تيأرف «قيآلا

 تعضخ كل «يملإ «نيلفاغلا ضارعإو «نيبذاكلا لاقم نم كب ذوعأ يملإ

 كرتسب ينللجو ؛كدوج يل به يملإ «نيقاتشملا ةبيه تّلذو نيفراعلا بولق
 .نيمحارلا محرأ اي .كهجو مركب يخيبوت نع فعاو

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 © َنييِذَكُملل رَِمْوَي لْيَو © نوديكف ديك ركل ناك نإَف ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا (؟)

 .[؟ 79-١ :تالسرملا]

 انقيلعتو اهلبق واله /نيتيآلا ريسفت رظناو 2175 /ص 2١ /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (9)

 .ةيشاحلا يف كلذ ىلع



 :''' نآرقلل هتءارق ةرثكو هتدابع :يعفاشلا بقانم

 اديه ) :ةيآلا هذه ًاموي أرق هللا همحر ىعفاشلا نأ ركاسع نبا ظفاحلا ىورو
 >7 دع

 رذَِمْوَي َلَيَو © نوديكف ٌدّيك كل ناك نإَف © َنيِلَوَألاَو :ٌمدْعَمح ٍلْصَمْلأ ُمْوَي
 .هللا همحر هيلع يشع ىتح يكبي لزي ملف «تايآلا 6 َنيِبَذَكُملِ

 ةعبطلا - رطاخ الم ميهاربإ ليلخ .د قيقحت 7١١ /ص «ريثك نبال /يعفاشلا مامإلا بقانم )١(
 .ةيدوعسلا - ضايرلا - يعفاشلا مامإلا ةبتكم رشن - م1997 /01517 /ماع ىلوألا
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نِم تن َمِف © اَهِبَسرُم َناّيأ ٍةَعاَسلَأ نَع َكَتوُلَعْسَي ) : كو هللا لاق

 [ 47-44 :تاعزانلا ١ 00 « اهلبتنم م َكَيَر َْلِ © اًهنَركَذ

 :"' (ناسحتسالا لاطبإ) باتك :مألا

 اَهِنّسرُم َناّيأ ٍةَعاّسلآ نَع َكَنوُلَعْسَي ) :هيبنل هللا لاقو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ملع 2 هيبن نع بجحف .تايآلا © آَهَعُم َكَيَر َلِإ © آَهئَرْكِذ نِم َتنأ َمِف ©
 هللا دابع نم نيفطصملا هءايبنأو نيبرقملا هللا ةكئالم رواج نم ناكو .ةعاسلا

 لو «هيبن ةعاط هقلخ ىلع ضرف َكْك هللا نأل ؛هئايبنأو هتكئالم نم أملع رصقأ

 ال ءدحأ بيغ ىلع ًامكح اوطاعتي ال نأ ىلوأو ءًائيش رمألا نم دعب مهل لعجي
 مهيلع ىلاعت هللا ضرف نيذلا ؛ هئايبنأ ملع نع مهملع ريصقتل ءنظ الو «ةلالدب

 ججحلا مهيلع رهاظ زعو لج هنإف .هرمأ مهيتأي ىتح مهيلع درو امع فقولا

 موكحملا نم رهظ امب الإ اومكحي ال نأب ءايندلا يف مكحلا نم مهيلإ لعج اميف
 ...هرهاظ نسحأ اوزواجي ال نأو هيلع

 .ةلماك انه تايآلا تذرو )١(

 8( /قيقحت مألا رظناو 2186 /ص لولا /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو 2.756 /ص ال /ج ألا قفز

 .09/ص «4/ج «بلطملا دبع
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 :2 اداعم ناك ام الإ ةلاسرلا باتك نمو :ينزملارصتخم

 لزي مل :لاق ةورع نع ؛يرهزلا نع ءنايفس انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 « آَهئَركَذ نم َتنأ ّمِف ١ :هيلع هللا لزنأ ىتح ؛ةعاسلا نع لاسي © هللا لوسر

 .ثيدحلا '"” ,ىهتناف «ةيآلا

 ماكحأ رظناو «480 /ص 1159/7 /ةرقفلا ةلاسرلا رظناو «477 /ص ءدنسملا - ينزملا رصتخم )١(

 .178واالا/ /ص .؟ /ج .نآرقلا

 نم ًاضيأ مكاحلا هححصو «ةنييع نبا نع يربطلا ةياورب ًالوصوم ٌمصو لسرم هدنس ثيدحلا )0

 .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع نسح ثيدح اذه :لاقو .هب نايفس نع يديمحلا قيرط

 /مقرب 2415و416 /ص 7 /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءيهذلا هقفاوو

 .486 /ص ء١3ا/” /ةرقفلا ةلاسرلاو .(شماملاا 5
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 [ ١ :ريوكتلا 1 ''' ( َتَرَوُك سْمْسْلآ اَذِإ ) : كو هللا لاق

 :'"' ةبطخلا 4 ةءارقلا :مألا

 نب دمحم ىينثدح :لاق .دمحم نب ميهاربإ انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق
 . . (#) سكع [

 اَذِإ ) :ةعمجلا موي هتبطخ يف أرقي ناك © رمع نأ .ه# بلاط يبأ نب ىلع

 «تايآلا [14 :ريوكتلا] © َترَضَحُأ آم ٌسْفَت َتَماَع ا :غلبي ىتح « َترَوُك ُسْيْشلَآ
 .ثيدحلا .'*' ةروسلا عطقي مث

 هيبأ نع ءماشه نع «ءسنأ نب كلام انريخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انريخأ

 .ثيدحلا ؛”' رينملا ىلع كلذب أرق 5# باطخلا نب رمع نأ

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 /قيقحت مألا رظناو 91و08 /ص دنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 30١ /ص /١/ج مألا (؟)

 ش 4١١. /ص 7 /ج ؛بلطملا دبع .د
 يدنسلل /دنسملا بيترت رظنا ةَلَحْلَح :ظفلب هانتبثأ اه حيحصلاو ةلجلح ظفلب مألا يف تدرو ()

 .شماه اب ًاقحال ةدراولا  /ةرقفلاو «470 /مقرب ء1١ 57 /ص
 /ص ١ /ج ؛يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءأدج فيعض هدانسإ ءفوقوم ثيدحلا (:)

 616 مقرب 60

 ١/ج «يعفاشلا دئسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص لسرم هدانسإ .فوقوم ثيدحلا )0(

 .471و7"6١ /ص
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 :''' (ةالصلا  ةءارقلا) باب (ثيدحلا فالتخا) باتك نمو :ينزملارصتخم

 « َسَعَسَع اَذِإ ٍلْيْلآَو ) :حبصلا يف أرق ك# ينلا تعمس :لاق ثيرح نب ورمع نع

 .ةيآلا 17[0 :ريوكتلا]

 ,"' © َتَرَوُك سيشل اَذِإ ) :حبصلا يف أرقي ىنعي :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ثيدحلا

 هه .ريوعتلا '''  ( َتَلَعُق ْسَّذ ّيأب © ْتَلُِس َةدمْمَْمْلآ اَذِإَو ) : كو هللا لاق

 :(' نادلولا لتق :مألا

 ّيأب © ْتَلِس ُةَدممَومْلآ اَذإَو ) :هؤانث لج لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ناتيآلا © َتَلَيَق ٍبْنَذ

 ًاراغص اهدلو نم ثانإلا لتقت برعلا ضعب ناك :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دالوأ نم كلذ نع هركذ زع هللا ىهن املف ؛مهب راعلاو «مهيلع ِةَلّْيَعلا فوخ

 كلذكو .برحلا راد يف نيكرشملا لافطأ لتق نع يهنلا تيبثت ىلع لد نيكرشملا

 .قح ريغب لتقلا ميرحت نم .باتكلا هيلع لد ام عم ةنسلا هيلع تلد

 41و47 /ص «ثيدحلا فالتخا باتكو «488 /ص .«ثيدحلا فالتخا - ينزملا رصتخم )١(

 714١. /مقرب .507/ص ء١ /ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا (؟)

 .ناتلماك انه ناتيآلا تدرو ()

 .د /قيقحت مألا رظناو 2,5717و777/ص ١ /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو 2” /ص تلج مألا (#)

 .5و6 /ص ءال /ج «بلطملا دبع
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 [1؛ نيوعتلا ا” ( ٌتَرَصَخُأ آم ّسْفَت َتَماَع ) : ك5 هللا لاق

 ("” ةبطخلا ف ةءارقلا :مألا

 الف .ةيآلا هذهب ةطبترم اهنأل ؛ريوكتلا ةروس نم ىلوألا ةيآلا ريسفت رظنا

 .راركتلل ةجاح

 :"' (ةعمجلا باجيإ) باتك نمو :ينزملارصتخم

 الف «ةيآلا هذهب ةطبترم اهنأل ؛ ريوكتلا ةروس نم ىلوألا ةيآلا ريسفت رظنا

 .راركتلل ةجاح

 00 2 مال ها عالم
 ااه« نيوعتلا] '* ( َسسْفَتَت اذ حّبُّصلَأَو © َسسَعَسَع اَذإ ٍلمْلاَو ) : كو هللا لاق

 :'"' (تايآلاو تونقلاو رتولا) باب :مألا

 نع .دامح نع .نوراه نب ديزي انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 نيأ :لاقف «نذؤملا * بو نيح جرخ د هذ ًايلع نأ .نمحرلا لبع يبأ نع .مصاع

 © َسَعْسَع اَذِإ ٍلْيلََو ) :أرق مث .هذه رتولا ةعاس معن ؟رتولا نع لئاسلا

 نم هذه سيل نولوقيو ءاذهب نوذخأي ال مهو «ناتيآلا 4« ّسفكت هن اَذِإ حَبّصلَو

 .رتولا تاعاس

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 .١١4/ص 2” /ج ؛«بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 5١0١ /ص ء١/ج.مألا (؟)

 .08”7 /ص «.دنسملا - ينزملا رصتخم (9)

 .ناتلماك انه ناتيآلا تدرو 4ع

 41١١. /ص «8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .178/ص //ج مآلا (4)
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 :''' (ةالصلا  ةءارقلا) باب (ثيدحلا فالتخا) باتك نمو :ينزملارصتخم

 ءعيرس نب ديلولا نع ءرعسم نع «نايفس انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 اَذإ ٍلْيْلاَو ) :حبصلا يف أرق ك# ىبنلا تعمس :لاق ؛ثيرح نب ورمع نع

 .ةيآلا 6 َسَعَسَع

 :ريوكتلا] © َتَرَوُق ٌسْمشلآ اَذِإ ) :حبصلا يف أرق ينعي :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ثيدحلا '”

 [ 4 :ريوكتلا 1" 6 َتَريِمَطَعْلا ُبَر هلآ ءاَشَي نأ لإ َنوُءاَشَت اَمَو ) : كي هللا لاق

 :') اهريغو ةبطخلا # مالكلا نم هركي ام :مألا

 لاقف ؛تئشو هللا ءاش ام :هللا لوسر اي لجر لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ثيدحلا « تئش مث هللا ءاش ام لق !؟نالثمأ» :م هللا لوسر

 لوسر ةعاط نأل ؛ ةيصعملل ةفلاخم ةئيشملا ءادتباو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةيصعملاو ةعاطلا نأل ؛ هتيصعمو ىلاعتو كرابت هللا ةعاطل عبت هتيصعمو لي هلل

 لاقي نأ زاجف .8 هللا لوسر اهب رمأف .َكْبَك هللا نم ةعاطلا ضرفب ناتصوصنم

 .تفصو امل هلوسرو هللا صعي نمو .هلوسرو هللا عطي نم :هيف

 .ىلاعت هللا ةدارإ ةئيشملاو

 (47و؛47 /ص ثيدحلا فالتخا باتكو «488/ص ثيدحلا فالتخا - ينزملا رصتخم رظنا )١(

 .91 /ص دنسملا - ينزملا رصتخم رظناو

 .ىلوألا ةيآلا ريسفت يف هجيرخت قبس ثيدحلا (؟)

 ش .ةلماك انه ةيآلا تدرو ()
 نم ٠١ /ةيآلا ريسفت رظناو 4١٠« /ص ١/ج نآرقلا ماكحأ رظناو ,١5؟ /ص ء١/ج مألا (؛)

 .417/ص .؟ /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءءاسنلا ةروس
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 هللا َءاَشَي نأ ّلإ َنوُءآَشَت اَمَو ) :َكك هللا لاق :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 :لاقيو .تئش مث هللا ءاش ام :لي هللا لوسرل لاقيف َكْك هللا ءاشي نأ الإ نوكت

 نأب قلخلا دبعت ىلاعتو كرابت هللا نأ نم ءتفصو ام ىلع هلوسرو هللا عطي نم

 هلوسر ةعاطب هللا عيطأ دقف © هللا لوسر عيطأ اذإف لِي هللا لوسر ةعاط ضرف

 هع
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 (6٠:نيففطملا!''' ( َنوُبوجحمل ٍذِيَمَوَي َمِهيَر نع َمِجنِإ الك ) : كَ هللا لاق

 تايآ # يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ
 قفز 50
 : (ةقرفتم

 نب دمحم نب رفعج دمحم ابأ تعمس :لاق ظفاحلا هللا دبع نب دمحم انريخأ

 نباب فورعملا) كاحضلا نب دمحم نب نيسحلا هللا دبع ابأ تعمس :لوقي ثراحلا

 ِذيَمْوَي مير نع مِجنِإ الك ) :ذك هللا لوق يف لوقي يعفاشلا تعمس

 مهنأ ىلع ليلد اذه يف ناك ءطخسلا يف مهبجح املف :لاق «ةيآلا « َنوُبوِجَحَل

 .اضرلا يف هنوري

 :" ' (ايؤرلا تابثإ اذ - يعفاشلا - هنع رثؤي ام) باب :يعفاشلا بقانم

 .ةزاجإ ءهللا همحر (رّسفملا بيبح نب دمحم نب نسحلا) مساقلا وبأ ينأبنأ

 تعمس :لوقي ءاهب يوسنلا (طايخلا دمحأ نب نسحلا) ىلع ابأ ثعمس :لاق

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 رظناو 1:٠7١. /ص ١2/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو 2.1٠١ /ص ١/ج «نآرقلا ماكحأ )0

 بيذهت رظناو ,١191و١9١ /ص .رطاخ الم هد قيقحت ريثك نبال /يعفاشلا مامإلا بقانم

 .67 /ص ال /ج .ريبكلا قشمد خيرات

 .١451-419/ص «١/ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم (9)
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 نب عيبرلا تعمس :لوقي (يناجرحلا يدع نب دمحم نب كلملا دبع) ميعن ابأ

 ديعصلا نم باتك هءاجو هللا همحر يعفاشلا دنع موي تاذ تنك :لوقي ناميلس

 مير نَع َمُِّإ الك ) :هركذ لج هللا لوق نع هنولأسي - رصمب عضوم مسا وهو -

 نأ ىلع لد ءطخسلاب ًاموق هللا بجح امل :هيف بتكف :ةيآلا « َنوُبوُجَحَل نيمو

 .اضرلاب هنوري ًاموق

 دمحم نقوي مل ول هّللاو :لاقف ؟يديس اي اذهب نيدت وأ :هل تلق :عيبرلا لاق

 .ايندلا يف هدبع امل داعيملا يف هبر ىري هنأ سيردإ نبا

 دحاولا دبع نب ريبزلا انثدح :لاق قاحسإ يبأ نب ايركز وبأ انربخأ

 ليقع نب دمحم انثدح :لاق رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح :لاق يذابادسألا

 :لوقي يشرقلا مره نبا تعمس :لاق ينزملا انثدح :لاق يبايرفلا

 ِذِيَمْوَي ْمِيبَب نع مِيِإ الك ) :كك هللا لوق يف لوقي يعفاشلا تعمس

 ركذ مث - ةمايقلا موي هنوري هءايلوأ نأ ىلع ليلد اذه :لاق قيآلا « َنوُبوُجَحَل

 وبأ لاقف :لاق :- ''' اهتياهن يف دازو ءنآرقلا ماكحأ يف تركذ :ىتلا ةياورلا

 ماقف :لاق .َكك هللا نيدأ هبو ,معن :لاق ؟لوقت هب ميهاربإ ابأ اي :ينيوزقلا مجنلا

 .انهوجو تّضيب مويلا نييعفاشلا ديس اي :لاقو هسأر لّبقو ماصع هيلإ

 ينطقرادلا رمع نب يلع انثدح :لاق يملسلا نمحرلا دبع وبأ انربخأ

 :لاق دسأ نب ديعس انثدح :لاق ءيرصملا ناحطلا قاحسإ ركذ :لاق .ظفاحلا

 «يلع ضقا ءدسأ نبا اي :يل لاقف ؟ةيؤرلا ثيدح يف لوقت ام :يعفاشلل تلق

 م نإو «هب لوقا ينإف كف هلا لوسر نع حصي ثيدح لك نإ :تم وأ تبيح

 .رطاخ الم /د قيقحتب 1491و1940 /ص ءريثك نبال /يعفاشلا مامإلا بقانم رظنا )١(
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 ميحرلا نيمحرلا هللا مسب

 ١[ :قاقشنالا] '') « ٌتَقَفْنَأ ٌءاَمَسلَآ اَذإ ) : كك هللا لاق

 :") (ركشلاو ةوالتلا دوجس) باب :مألا

 كلام فالتخا يف يذلا وهو :"”ثلاثلا امأو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ُءاَمَسلآ اَذِإ ( :يف دوجسلا نع يعفاشلا تلأس هيفف ءامهنع هللا يضر يعفاشلاو

 :لاق ؟ةدجس اهيف نأ ةجحلا امو :هل تلقف .ةدجس اهيف :لاق «ةبآلا « ٌتَقَّشْنَ

 نب ةملس يبأ نع «نايفس نب دوسألا ىلوم ديزي نب هللا دبع نع كلام انربخأ

 ءاهيف دجسف ةيآلا « ٌتَقَخَأ ٌءآَمَسلآ اَذِإ ) :مهل أرق د ةريره ابأ نأ ؛نمحرلا دبع

000( 

 ةرفإ

 رف

 قضإ

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو

 ةروثأملا نئسلا رظناو (نآرقلا دوجس) باب 7٠١7 /ص رظناو 2177و15/ص ء١/ج مألا

 .(شماهلاو نتملا» 918 /مقرب .«ثيدحلا /ص

 دوعسم نباو يلع فالمحخا امهقبسو .ةوالتلل دوجسلا عضاوم لوح امهنالتخا نم :يأ

 وبأ لوألا ىور «نيئيدحب ةوالتلا دوجس مكح لوح ثيدحلا فالتخاو ءامهنع هللا يضر

 .17-115 /ص ١ /ج «مألا رظنا .تباث نب ديز هاور يناثلاو «ةريره

 /مقرب ةفغرق ففي /ص.١ /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا

 هةر
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 ءزيزعلا دبع نب رمع نأ .كلام نع ءانباحصأ ضعب انربخأ :لاق يعفاشلا انربخأ

 .ةيآلا « َتَقَشنَأ ٌءآَمَسلآ اَذِإ ) :يف اودجسي نأ ءاَرُقلا رمأي نأ '"” ملسم نب دمحم رمأ

 ٌءاَمَسلَآ اَذِإ ) :يف دوجسلاب رمأي رمع نودجت :"' هللا همحر يعفاشلا لاق

 ًادحأ اوعمست ملو «ةريره يبأ يأرو .# هللا لوسر ةنس هعمو «ةيآلا 4 ْتَقَشنأ

 هللا يضر «ةريره وبأو «هنامز يف هِي ينلا نأل لمعلا مكدنع اذهو ءاذه فلاخ

 مكدنع نوكي لمعلاو «نيعباتلا يف زيزعلا دبع نب رمع مث «ةباحصلا يف مهنع
 ابأ نأ متمعز فيك لاقي نأ اذه يف مكيلع ذخؤي ام لقأو .هدحو رمع لوقي

 ءاهيف دوجسلاب رمأ رمع نأو «ةيآلا « ٌتَقَّشنَأ ءآَمَسلَآ اَذِإ ) :يف دجس ه5 ةريره

 ال نأ اوعمتجا سانلا نأ متمعز مث ءمجنلا يف دجس ه5 باطخلا نب رمع نأو

 «نيعباتلا ءاملع نم اذهو ءك# هللا لوسر باحصأ نم اذهو ءلصفملا يف دوجس

 سيل نأ مكلوق يف نيب ءمتلق ام ريغ هيف اوكح امل سانلا عمتجا :مكلوق لاقف

 نع نوورت ال مث مجنلا يف دجس هنأ باطخلا نب رمع نع متيور مث «متلق امك

 ."” !؟هفالخ هريغ

 :(1) (ةدجسلا ةيآؤ ءاج ام) ةالصلا باتك :ةروكأملا ننسلا

 :لاق ينزملا انثدح

 هذه يف دجسي نأ زيزعلا دبع نب رمع هرمأ يذلا نأ ينيقلبلا جارسلا لوق مألا ةيشاح يف ركذ )١(

 اَذِإ ) :يف اودجسي نأ مهرمف سانلا ىلإ جرخا :هل لاق نيح يضاقلا سيق نب دمحم :وه ةيآلا

 .(شماهلا) 177 /ص ١ /ج .مألا رظنا «ةيآلا« ْتَقَشنأ ءآَمَسل

 .(دبعلا عطق يف) باب 7١17 /ص ءرظناو ء177 /ص ءال/ج ألا (؟)

 .017؟ /ص 2١ /ج .يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظنا (5)

 48 /مقر ثيدحلا ١7١ /ص «يجعلق يطعملا دبع .د قيقحت ءيواحطلا ةياور /ةروثأملا نئسلا (5)

 .نائبل توريب / عيزوتلاو رشنلل ةفرعملا راد ه505١/19877١ /ىلوألا ةعبطلا - 44و
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 نع .ديعس نب ىيحي نع «ةنييع نب نايفس انربخأ :هللا همحر يعفاشلا انثدح

 زيزعلا دبع نب رمع نع ءمزح نب ورمع نب دمحم نب نمحرلا دبع نب ركب يبأ
 اندجس :لاق ةريره يبأ نع ؛ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب يبأ نع

 .ثيدحلا ” « ٌتَقَّشنَآ ٌءآَمَسلَآ اَذِإ ) :يف كي ينلا عم

 :لاق ينزملا انثدح :"' لاق دمحأ انثدح

 :لاق يدرواردلا دمحم نب زيزعلا دع انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انثدح

 ةريره يبأ نع «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع «داهلا نب هللا دبع نب ديزي انثدح
 «فرصنا املف :ةملس وبأ لاق «ةيآلا ©« ٌتَفَشنَأ ٌءآَمَلَآ اَذِإ ) :يف دجسي هآر هنأ

 َرأ مل ول يننإ» :لاق اهيف نودجسي سانلا تيأر ام ةروس يف تدجس :هل تلق

 .ثيدحلا« دجسأ مل اهيف دجسي لك هللا لوسر

 اَذإ ) و « َقَّلَع ىذلأ َكَبَر مْسآب أَرْقأ ) يف ةدجسلا يف ءاج ام باب يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا )١(

 / باب) هجام نباو « « ٌتقَقنَأ ُءآَمَكلَآ اَذإ ) يف دوجسلا / باب) ىئاسنلاو « ْتَقَشنَأ آَمْسلأ

 ١7١ /ص «يجعلق 3 قيقحت /يواحطلا ةياور /ةروثأملا ننسلا رظنا «(نآرقلا دوجس ددع

 .19/مقر ثيدحلا

 ٠١١. /مقر ثيدحلا .١171١و١٠7١1 /ص .يجعلق .د قيقحت /يواحطلا ةياور /ةروثأملا نئسلا قهز
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 [+.جوربلا1 ''' ( ٍدوُبَشَمَو رِهاَشَو ) : كو هللا لاق

 :''' ةعمجلا باجيإ :مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 اَذِإ ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :لاق هللا هحر يعفاشلا سيردإ نب دمحم انربخأ

 هللا لاقو «ةيآلا [4 :ةعمجلا] 6 ِهّلآ ركذ لإ أَوَعْسَآَف ةَعُمِجْلآ ِمَوَي نِم ةؤَلّصلل حِدوُت

 .ةيآلا 6 ٍدوُبَشَمَو ِدِهاَسَو ) :َكك

 نب ناوفص ىينثدح :لاق دمحم نب ميهاربإ انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 موي :دهاش » :لاق 8 ىلا نأ ءراسي نب ءاطعو «ريبج نب عفان نع «ميلس

 .ثيدحلا « ةفرع موي :دوهشمو .ةعمجلا

 كيرش ىينثدح :لاق دمحم نب ميهاربإ انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 .ثيدحلا .هلثم 8 ىنلا نع راسي نب ءاطع نع ءرمئ ىبأ نب هللا دبع نبا

 .ةلماك انه ةيآلا تثدرو )1١(

 .737/17و 7/١" /ص 3 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 188 /ص ء/ج مألا قف
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 يثدحو :لاق دمحم نب ميهاربإ انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 .ثيدحلا ؛"'' هلثم لف ينلا نع .بيسملا نب ديعس نع «ةلمرح نب نمحرلادبع

 هيلع لد ام ىلع ةعمجلا ضرف نم ةنسلا تلدو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ىلاعتو كرابت هللا باتك

 دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ًأادج ةفيعض اهديناسأو «ةلسرم اهلك ةثالثلا ثيداحألا )١(

 هدنس نسحتي ثيدحلا قرط عومجكو 754-77١ /مقرب ةراف ترف /ص 21 /ج «يعفاشلا

 .اضعب اهضعب يوقيو

 26ه ١



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 (١:قراطلا) ''' ( قراّطلآَو ِءاَمّسلآَو ) : كو هللا لاق

 0 مومأملاو مامإلا ةين فالتخا :مألا

 :لوقي رانيد نب ورمع عمس هنأ نايفس انربخأ :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 وأ ءاشعلا لي ينلا عم يلصي لبج نب ذاعم ناك :لوقي هللا دبع نب رباج تعمس

 تاذ ءاشعلا كي ينلا ٌرخآف :لاق ,ةملس ىنب يف هموقب اهيلصيف عجري مث «ةمتعلا

 ىحنتف «ةرقبلا ةروسب أرقف .هموق مأف عجرف :لاق .ذاعم هعم ىلصف :لاق «ةليل

 لوسر يتآ ينكلو ءال :لاق ؟تقفانأ :هل اولاقف .هدحو ىلصف هفلخ نم لجر

 مث ؛كعم ىلص ًاذاعم نإو ءءاشعلا ترخآ كنإ هللا لوسر اي :لاقف هاتأف كثي هلل
 نحن امنإو .تيلصو ترخأت كلذ تيأر املف «ةرقبلا ةروسب حتتفاف ءانمأف عجر

 اي تنأ ناتفأ» :لاقف ذاعم ىلع كلغ ينلا لبقأف ءانيديأب لمعن .حضاون باحصأ

 .ثيدحلا "'« اذك ةروسو اذك ةروسب أرقا ؟ذاعم اي تنأ ناتفأ ,ذاعم

 نب ريبزلا وبأ انثدح :لاق ةنييع نب نايفس انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ليللاو ءىلعألا كبر مسا حبسب :أرقا» :لاق ك# يبنلا نأ هيف دازو .هلثم رباج

 .ثيدحلا « اهوحنو «قراطلاو ءامسلا .ىشغي اذإ

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 ننسلا رظناو 004 /ص ء«دنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 01717و1077/ص ء١/ج «مألا (0)
 ١ /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «3وال /مقر ثيدحلا 7١1و5١1/ص «ةروثأملا

 .7517/و7” 5" /ص

 /مقرب 25141و٠714 /ص ١« /ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا (9)
 ار ل
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 وأ اذه وه :ورمع لاق «قراطلاو ءامسلاو « ىشعي اذإ ليللاو «ىلعألا كبر

 .ثيدحلا "وحن

 2 سخن

 جرح © يقفاَد ءآم نِم َقِلْخ © َقِلْخ مم ُنَسن ”نإلا رظمَيلَف ١) َْبَو هللا لاق

 [/-ه :قراطلا ] "” ( ٍِآئلَآَو بلص نب ب ْنِم

 :"' (مولعم شرأ هيف بجي ال ام) باب :مألا

 جرخي ينمب وه امنإ ءرَكدلا نم سيل ءيشف دلولا امأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 جرخيو ةيآلا ©« بيآَرتلآَو بلّصلآ ِنْبَب ْنِم جرح ) :كْبو هللا لاق ءبْلُصلا نم

 .نوكي الو نوكيف

 (*' ةقرفتم تايآ ف ريسفتلا ف - يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 - ةلمرح ةياور - نئنسلا باتك يف '** تأرق

 َمِم ٌنسنِإلا رظمَيلَف ) :ىلاعتو كرابت هللا لاق :لاق هللا همحر يعفاشلا نع

 :ليقف «تايآلا 6« ٍبيآَرتلآَو بلّصلأ نب ْنِم جر © قِفاَد ء ءام نِم َقِلُخ © َقلخ

 ."' ةأرملا بئارتو لجرلا بلص نم جرخي

 ١4". /مقرب 2,11١ /ص ١/ج يعفاشلا دئسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا (1)

 .ةلماك انه ثالثلا تايآلا تدرو (؟)

 .4١١/ص «9 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2715و” ١6 /ص ءال /ج ءمألا (0)

 .148١/ص ؛؟ /ج «نآرقلا ماكحأ (:)

 .يقهيبلا مامإلا أرق :يأ )0(

 :ةيآلا ريسفت يف هلوق 4١" /ص يرهزألل /يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا باتك يف ءاج (5)
 .قارُم :يأ «قوفدم ءام نم :ليقو قفد يذ ءام نم :يأ «قِفاَد آم ني َقِلْخ )

 / 31ع 1١



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ١[ :ىلعألا] 7 2 ىلغألا َكَيَر َمْسَأ حَبَس و : كَ هللا لاق

 :'"' (رتولا #) باب :مألا

 يبأ نب كلملا دبع نع .ميشه انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 لك يف أرقي «ثالئب رتوي ناك ه ايلع نأ ناذاز نع ؛ميحرلا دبع نع «ناميلس

 (« قغألا َكَِبَر مس حبس ) أرقن :نولوقي مهو ءلصفملا نم روس عستب ةعكر

 وه َلُق ) و «باتكلا ةحتافب أرقن :ةثلاثلاو ( َتوُرِفَكَلآ امأتَي َلُق ) :ةيناثلاو

 ُذوُعَأ لق ) و « ْدَحَأ هلأ وه لف ) :ب اهيف أرقي :لوقتف نحن امأو « ْدَحَأ ُهَّلل

 ةعكرلاو نيتعكرلا نيب لصفيو ©« ساّنلأ ترب ُدوُعَأ َلُق ) و « ِقَلَقْلَا بر
 .رتولا باب يف ثيدحلا فالتخا يف اهنمو .ميلستلاب

 :"” مومأملاو مامإلا ةين فالتخا :(اضيأ) مألا

 نع «ريبزلا وبأ انثدح :لاق ةنيبع نب نايفس انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ليللاو .ىلعألا كبر مسا حبسب أرقا» :لاق هع ينلا نأ :هيف دازو .هلثم رباج

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 ١١7 /ص «ةروثأملا ننسلا رظناو 2158/ص ال /ج ءمألا رظناو 2.15١ /ص “جا ءمألا مه

 .4 /مقر ثيدح

 .د /قيقحت مألا رظناو .”0 54 /ص دنسملا - ينزملا رصتخم رظناو «177 /ص ء١/ج ءمألا ()
 .”1//ص 3ق/ج «بلطملا دبع

١ 



 ريبزلا ابأ نإ ورمعل تلقف نايفس لاق « اهوحنو «قراطلاو ءامسلاو «ىشغي اذإ

 ءامسلاو ءىشغي اذإ ليللاو ءىلعألا كبر مسا حبسب » :أرقا :هل لاق :لوقي

 .ثيدحلا ."''«هوحن وأ اذه وه» :ورمع لاقف .« قراطلاو

 :'' ةعمجلا ةالص 4 ةءارقلا :(اضيأ) مألا

 نب رعسم ينثدح :لاق دمحم نب ميهاربإ انربخأ :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 أرقي ناك هنأ ك8 ينلا نع ءبدنج نب ةرمس نع ءدلاخ نب دبعم نع ءمادك

 ميم و 5 2 21 2 4# تب سرس ل +7 2 . .

 ( ةَيِشعلا ُتيِدَح كدتَأ لَه ) و (« ىلغألآ َكِيَر ّمْسَآ حَبَس ) :ب ةعمجلاب
 .ثيدحلا "7 [1 :ةيشاغلا]

 :؟” فوخلا ةالص 4 ةءارقلا فيفخت :(اضيأ) مألا

 ٍةروسو «نآرقلا مأب فوخلا ةالص يف مامإلا أرقيو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 برحلا يف فيفختلل لوطلا يف اههبشأ امو (« ىلَعألا َكََر ّمْسآ حَبَس ) :رْدَ
 .حالسلا لقب

 : © ةالصلا باوبأ :(اضيأ) مألا

 )١( /ص ١2/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا «حيحص هجيرخت قبس ثيدحلا 2111

 /مقرب 4 ١.

 يبأ ثيدح نم هلئامي امب درو دقف 7٠١5 /ص ءال/ج «مألا رظناو .,505 /ض كلج ىمألا (0

 بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 27694 /ص هدنسملا - ينزملا رصتخم رظناو هد ةريره

 .4177 /ص 7 /ج

 يعلا ءافش رظنا ءريشب نب نامعنلا قيرط نم حيحص وهو ءأدج فيعض هدانسإ ثيدحلا ()
 414 و 437 /مقرب ٠9" /ص ١ /ج .يعفاشلا دنسم قيقحتب

 .414 /ص 237 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 35١5 /ص ء١/جءمألا (8)

 4١. 4 /ص «8/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2155/ص ءال/جءمألا (5)

١848 



 نع .نايفس نع .يدهم نبا انربخأ :لاق هللا همحر يعفاشلا انربخأ

 ( ىلغألا َكيَر َمْسَأ حِبَس ) :ب حبصلا يف أرق 6 ًايلع نأ ريخ دبع نع ؛يدّسلا
 نع يورو .هبحتسن نحنو ءاذه نوهركي مهو «ىلعألا يبر ناحبس :لاقف
 .ههبشي ءيش هه لوسرلا

 دهس« .ىماباد ”٠ ( نَلَصَف فير َمْسََركدَو © قرت نم حلق دق ) : ف هللا لاق

 :"'' (فوسكلا ةالص) باتك :مألا

 ةعامج ةالص رمقلاو سمشلا فوسك دنع ىَّلصْيف :هللا همحر يعفاشلا لاق
 .اهريغ تايآلا نم ءيش يف كلذ لعفي الو

 :لاق عيبرلا انربخأ

 ءراسي نب ءاطع نع .ملسأ نب ديز نع كلام انريخأ :لاق يعفاشلا انريخأ

 لوسر دهع ىلع سمشلا تفسك » :لاق امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع نع
 نم ًاوحن :لاق ءًاليوط ًامايق ماقف .هعم سانلاو هيو هللا لوسر ىلِصف يع هللا

 وهو ًاليوط ًامايق ماقف .عفر مث ءاليوط ًاعوكر عكر مث :لاق «ةرقبلا ةروس ةءارق

 .دجس مث .لوألا عوكرلا نود وهو اليوط ًاعوكر عكر مث «لوألا مايقلا نود

 نود وهو .اليوط ًاعوكر عكر مث «لوألا مايقلا نود وهو ءًاليوط ًامايق ماق مث

 عكر مث «لوألا مايقلا نود وهو ءاليوط ًامايق ماق مث ءعفر مث «لوألا عوكرلا

 تلجت دقو .فرصنا مث .دجس مث «لوألا عوكرلا نود وهو ًاليوط ًاعوكر

 .ناتلماك انه ناتيآلا تدرو )١(

 باتك رظناو 2.018 /ص «ثيدحلا فالتخا - ينزملا رصتخم رظناو .1 17 /ص ء١/ج .مألا (؟)

 207 /مقر ثيدح 45١و40١ /ص ةروثأملا نئسلا رظناو ١11١. /ص .ثيدحلا فالتخا

 .60177-010 /ص ١" /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو

 للا



 دحأ تومل نافسخي ال للا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ» :لاقف .ءسمشلا

 تلوانت دق كانيأر هللا لوسر اي :اولاق « هللا اوركذاف كلذ متيأر اذإف «هتايحل الو

 تيرأ وأ تيأر ينإ » :لاقف تكعكت كنأك كانيأر مث ءائيش اذه كماقم يف

 وأ تيأرو ءايندلا تيقب ام هنم متلكأل هتذخأ ولو ءًادوقنع اهنم تلوانتف ةنجلا

 اي مل :اولاقف « ءاسنلا اهلهأ رثكأ تيرأو ءأرظنم مويلاك ىرأ ملف رانلا تيرآ

 نرفكيو ءريشعلا نرفكي» :لاق ؟هّللاب نرفكيأ :ليق « نرفكي » :لاق ؟هّللأ لوسر

 تيأر ام :تلاق ًائيش كنم تار مث رهدلا نهادحإ ىلإ تنسحأ ول ناسحإلا

 .ثيدحلا '”« طق ًاريخ كنم

 هللا لوسر لاق ام امهنع هللا يضر سابع نبا ٌرْكذف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 قرف هنأ ىلع ليلد كلذ يف ناكو ءاهدعب بطخ هنأ ىلع ليلد ةالصلا دعب

 لبق ةبوتكم اهنأل ؛ ةعمجلا ةبطخ مدقف .ءضرفلل ةبطخلاو «ةنسل ةبطخلا نيب

 كلذكو ءسمخلا تاولصلا نم تسيل اهنأل ؛فوسكلا ةبطخ رخآو «ةالصلا

 نأ ىقبتي اذكهو - ةبوتكملا يأ - تاولصلا نم اتسيل امهنأل ؛ نيديعلا يف عنص

 .ءاقستسالا ةالص يف نوكي

 ركذ ناكو «''' هللا ركذ ىلإ عزفلاب رمقلاو سمشلا فوسك يف رمأ هنا ركذو

 دق ) :ق5 هللا لوق كلذ قفاوف ءريكذتلا مث كف لوسرلا هيلإ عزف يذلا كب هلل

 .ناتيآلا « ْْلَصَف يَ مْ َركدَو © كرت نَم حلف
 نع امهنع هللا يضر سابع نبا لوق يف ناكف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يف هب رمأ امب رمقلا فوسخ يف رمأ دق # هللا لوسر نأ نم ةيافك # هللا لوسر

 .411/ /مقرب 1777و“ ١ /ص ء١/ج «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص ثيدحلا )١(

 دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءفوسكلا ةالص يف درو حيحص ثيدح ىنعم نم ءزج قفز

 .1100 /مقرب لالا /ص ا /ج .يعفاشلا

١5١ 



 .ركذلاو ةالصلا نم ,هلعف سمشلا فوسك يف هب رمأ يذلاو .سمشلا فوسك

 .كلذ قفاوي ام ''' نايفس ركذ مث

 ثيدحلا يف درو امك ءيراصنألا دوعسم يبأ نع ةياور يف يروثلا نايفس ثيدح ىلإ ةراشإ )١(

 .477/ص و ةحفصلا لفسأ ١47 /ص ءال /ج «مألا رظنا روكذملا

١1 



 ١[ ,ةيشافلا! ''' © ِةّيِشَقْلاُثِيِدَح َكدَتأ لَه ) : كبك هللا لاق

 :''' ةعمجلا ةالص # ةءارقلا :مألا

 .ةيآلا ( ىلغألآ َكَيَر َّمْسَآ حبس ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق ريسفت رظنا

 :"' (ةعمجلاو نيديعلا 4 ةءارقلا) باب :(اضيأ) مألا

 - ةيآلا « ىلغألا َكَيَر ّمَسَأ حَبَّس ) :ىلاعتو كرابت هللا لوق ريسفت رظنا

 :-'؟' ىلاتلا ثيدحلا اهيلع دازو

 نع «ينزاملا ديعس نب ةرمض نع «كلام انريخأو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 « ريشب نب نامعنلا لأس سيق نب كاحضلا نأ «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع

 :ب أرقي ناك :لاقف (ةعمج لا ةروس) رثأ ىلع ةعمج لا موي أرقي 2 ىبلا ناك ام

 .ثيدحلا 6(  ةّيِسَمْلا ٌتيِدَح َكَتَأ لَه )

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 .د /قيقحت مألا رظناو 09 /ص ءدنسملا - ينزملا رصتخم رظناو ٠١5. /ص اج ألا (0

 .477 /ص 7 /ج «بلطملا دبع

 .0084و0 51 /ص «8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 25١5 /ص ءال/ج مألا (5

 /قيقحت مألا رظناو «4 ١ /ص دنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 2300و١7 5 /ص ءال/ج «مألا (:)

 .058و0 ها/ /ص .8/ج «بلطملا دبع .د

 75 /مقرب "١١و5٠ /ص ١/ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا ءحيحص ثيدحلا (5)
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 () (ِةَّبرتَم اَذ ) :هلوق ىلإ ( ةَبَقَعْلا َمَحَتَقَأ الف ) : 3ع هللا لاق

 :'"'' ماحلاو ةبئاسلاو ةليصولاو ةريحبلا :مألا
 باتك نم ةلالد تفصو ام ىلع له :لئاق لاق نإف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 وأ «لاومألا نم مدآ ىنب ريغو «مئاهبلل مدآ ينب فالخ نم تلق ام نيبت كبك هللا

 .معن :ليق ؟عامجإ وأ ةنس

 ىلإ « َةَبَقَعْلا َمَحَتْقَآ الق ) :كك هللا لاق :ليق ؟يه نيأف لئاق لاق نإف

 نيح .هيلإ بدن ماعطإلاو ةبقرلا ريرحت نأ ىلع لدو .تايآلا 4 ٍةَبَْتَم اَذ ) :هلوق
 .ةبقرلا ريرحت ركذ

 تايآ 4 يناعملاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ
 0 (ةقرفتم

 ملكتملا دمحم نب دمحأ ركب ابأ تعمس :لاق ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 هللا دبع نب نمحرلا دبع تعمس :لوقي يقاماسلا دمحأ نب رفعج تعمس :لوقي
 :لوقي مكحلا دبع نبا

 اَذ اًميِتَي ) :ىلاعت هلوق :لاق ؟ىجرأ ةيآ يأ :هّللا همحر يعفاشلا تلأس

 .ناتيآلا © ٍةَبْرَتَم اذ اًيكَسِم وأ © ٍةَبَرَقَم

 َوَأ © ِةَبَقَر َكَف © ُةَبَهَعْلآ اَم َكِنَرَدَأ آَمَو © َةَبَقَعْلا َمَحَتْقآ اَلَق ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا )١(

 1١-15[. :دلبلا] © ٍةَبْرتَم اَذ اًئيكَسِم َوَأ © ٍةَبَرَقَم اَذ اَمِتَي © ٍوَبَعَسَم ىِذرْوَي ىف ٌمَعطِإ
 .551و١45 /ص ءال /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 184 /ص .”/ج ألا (؟)
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ٠١[ :سمشلا 1 7 6 اًهنَّسَد نم باخ َدَقَو ) : كَ هللا لاق

 :'' ىضم ام ىوس :ةقرفتم تايآر يسفت #- يعفاشلا - هنع رثؤي ام :نآرقلا ماكحأ

 (دادغبب) ظفاحلا رمع نب يلع انثدح :لاق يملّسلا نمحرلا دبع وبأ انربخأ

 سابعلا نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب هللا دبع انربخأ

 :لاق دمحم نب هللا دبع نب دمحم يبأ ينثدح ؛هيبأ نع «يبأ انثدح يعفاشلا

 دارم تفرعف فحصملا يتفد نيب ترظن :لوقي هللا همحر يعفاشلا تعمس

 هلوق :رخآلاو «(امهدحأ تييسلأو امهَرَكَذ) نيفرح الإ ؛هيف ام عيمج يف كك هلل

 لتاقمل تأرقف «برعلا مالك يف هدجأ ملف «ةيآلا © اًهّسَد نَم باخ َدَقَو ) :ىلاعت

 .اهاوغأ :اهاسد نأو «نادوسلا ةغل :اهنأ ناميلس نبا

 دارأ ,برعلا مالك يف :- هّللا همحر يقهيبلا قيلعت نم انه مالكلا - هلوق

 نم :نادوسلا ةغل لتاقم هركذ يذلاو ءبرعلا مالك نم هغلب اميف دارأ وأ «هتغل

 .- ملعأ هللاو - برعلا مالك

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 .١191و0١19 /ص .؟ /ج «نآرقلا ماكحأ (؟)
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 :"'' موماملاو مامإلا ةين فالتخا :مألا

 ميحرلا نيمحرلا هللا مسب

 [١.ليدلا 1"! ( ْىَشْعَي اَذِإ لَمْلاَو ) : و هللا لاق

( 

 .ةيآلا ( ىلَعَألا َكَبَر َّمْسَأ حبس ) :ةيآلا ريسفت رظنا

 :"' ةمامإلا باتك نمو :ينزملارصتخم

 .ةيآلا ( ىلغألا َكَيَر مْسَأ حبس ) :ةيآلا ريسفت رظنا

 :' (ءاشعلا 2 ةءارقلا) باب :ةروكأملا ننسلا

 .ةيآلا « ىلغألا كبَر َمَْسَأ حَبَس ) :ةيآلا ريسفت رظنا

 [؛ :ليللا 1 ** © ْمّوَشَل 2ٌكَيَْعَس نإ ) : كه هللا لاق

 :'' ةعمجلا ىلإ يشملا :مألا

 هللا لاق .لمعلا :عضوملا اذه يف يعسلا نأ لوقعمو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا © ْقَسَل ركَيْعَس نإ ) :دك

00( 

 قفز

 رف

 قف

)0( 

00 

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو

 .717/ص 3 /ج .بلطملا دبع .د / قيقحن مألا رظناو 211/7” /ص ع3 /ج .مألا

 .014"7/ص «دنسملا - ىنزملا رصتخم

 .8وا/ /مقرب «ناثيدحلا 7١1/ص ةروثأملا نئسلا
 .ةلماك انه ةيآلا تدرو

 ص جا «ىربكلا نئسلاو .97/ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو .155/ص 3/ج ألا

 .91" /ص 7 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,مادقألا ىلع يعسلا ال :ةدايزب "7

١5475 



 (؛ :حرشلا1''' © َكَركِْذَكلَل اَئَعْفَرَو ) : كَ هللا لاق

 :"* اداعم ناك ام الإ ةلاسرلا باتك نمو :ينزملا رصتخم

 َكَل اَمْعَفَرَو ) :هلوق يف دهاجم نع «حيجن يبأ نبا نع «ةنييع نبا انربخأ
 ًادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ 27 تزكذ الإ ركذأ ال .ةيآلا « َكَرْكِذ

 .هللا لوسر
 هللاب ناميإلا دنع هركذ - ملعأ هللاو - ىنعي :'' هللا همحر يعفاشلا لاق

 نع فوقولاو «ةعاطلاب لمعلا دنعو .باتكلا ةوالت دنع :هركذ لمتحيو «ناذألاو

 .ةيصعملا

 .ةلماك انه ةيآلا تذرو )١(

 ماكحأ رظناو «15/ص 78والال /نيترقفلا ةلاسرلا رظناو 47١« /ص دنسملا - ينزملا رصتخم (0)

 47 /ص ١١ج يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو 258/ص ١/ج نآرقلا

 .ديج حيضوت اذهو ....يعم تركذ الإ :ةدايزب ةلاسرلاب تدرو ('7)

 بقانمو نآرقلا ماكحأب تدروو .5١1/ص 748/ةرقف ةلاسرلا يف تدرو ةدايزلا هذه (:)

 .نآرقلا ةوالت دنع ظفلب نكلو يقهيبلل /يعفاشلا

١5 1/ 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 2| اص - | 8

 [١:قلعلا 1 ''' ( َقَلَح ىِذْلا َكَبَر ِمْسَآَب أرقأ ) : كي هللا لاق

 :"'' (ركشلاو ةوالتلا دوجس) باب :مألا
 :لاق عيبرلا انربخأ
 نع ءةبعش نع ؛ميشه :" ” - لاق ًاقيلعت - هللا هر يعفاشلا انربخأ

 « لي يزنت © ملا )) 7 دوجسلا مئازع :لاق هيض ه# يلع نع ءرز نع ءمصاع

 الو انسلو ( َقَلَخ ىذْلأ َكْبَر مْسآِب اَرْكأ 7و٠ © رَجْنَلَآَو 7/ و ١-21 :ةدجسلا]

 .هذه لثم دوجس ددع نآرقلا يف لوقن ءاذهب لوقن مهايإ

 ("” سانلا ىلعو ف يبنلا ىلع ضرفلاو ليزنتلا ادتبم :(اضيأ) مألا
 هللا لزنأ ام لوأ نإ :- ملعأ ىلاعت هللاو - لاقيو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةيآلا « َقَلَح ىذا َكبَر مْسآب أَرْقأ ) كف هلوسر ىلع دي

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )1١(

 نم ىلوألا ةيآلا ©« ليزنَت © ملا ) ريسفت رظناو .(شماهلاو نتملا) ”١ /ص كج ءمألا (0)

 .مجنلا ةروس نم ىلوألا ةيآلا 6 مَجَتلأَو ] ريسفتو .ةدجسلا ةروس

 ه.141" /ةنس تناك يتلا ميشه ةافو دعب دادغب لخد يعفاشلا نألو ءأميشه قلي مل يعفاشلا نأل شرف

 يراخب هنإ :ليقو ءيطساولا ةيواعم وبأ يملُسلا رانيد نب مساقلا نب ريشب نب ميشه :وهو

 .ةجح وهف انربخأ هيف لاق امف ءسلدي هنكلو تابثألا نم وهو ءلصألا

 مح) :تاروكذملا ىلع دازو عبرأ دوجسلا مئازع :ه# دوعسم نبا نع ةبعش ةياور يف درو (:4)

 ءميشه انربخأ ظفلبو عبرأ اهركذ دقف ١59 /ص 7/ج مألا رظناو ءتلصف :يأ (ةدجسلا

 .(نآرقلا دوجسب) ةئلاثلا ةرقفلا يف درو امك

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو 27 /ص «؟ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو 2155 /ص ء«4/ج ألا (5)

 "77 /ص 6 /ج «بلطملا

١ 



 امك هضئارف هيلع لزنأ كي دمحم ىلاعت هللا ثعب امل :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ريغ نيح يف ءضرف دعب ًاضرف اهنم أدحاو لك َحبْنأ مث .همكحل بقعم ال ءءاش

 .هلبق ضرفلا نيح

 هللا لزنأ ام لوأ نإ :- ملعأ ىلاعت هللاو - لاقيو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ملام اهدعب هيلع لزنأ مث ءاهدعب امو ةيآلا « َقَلَح ىلا كبَر مْسآب أَرْأ ) :هيلع
 .ةدم كلذل تّرمف .نيكرشملا هيلإ وعدي :نأب هيف رمؤي

 07 نآرقلا دوجس :(اضيأ) مألا

 © مح ا و ١-5[ :ةدجسلا] ©« ٌليِزََت © ملا ) دوجسلا مئازع :لاق ه# يلع

 « َقَلَح ىِذْلأ َكِيَر ْسَأب أَرْفَأ 7 و ١[ :مجنلا] « مّجَكلَآ 7 و [؟-١ :تلصف] ( ٌليِعَت

 .هذه لثم دوجس ددع نآرقلا يف لوقن ءاذهب لوقن مهايإو انسلو ١-0[ :قلعلا]

 (11:قلملا 1 ''' ( برتَقآَو َدَجَْسأَو ) : كو هللا لاق

 :"” (دوجسلا ف ركذلا) باب :مألا

 .1294 /ص ءال/ج ءمألا 2غ(

 .(19 :قلعلا] 6 برتقَأَو ْدجْسَآَو ُهَعِطْت ال الك ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا (؟)

 /قيقحت مألا رظناو 2594و” 58 /ص ءدنسملا - ينزملا رصتخم رظناو 216 /ص ء.١/ج ءمألا ()
 .7506و14١7 /ص 27 /ج «بلطملا دبع .د
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 نع «حيجن يبأ نبا نع «ةنييع نب نايفس انربخأ :لاق يعفاشلا ينربخأ

 زع هلوق ىلإ رت ملأ ءًادجاس ناك اذإ َكَ هللا نم دبعلا نوكي ام برقأ » :لاق دهاجم

 ام هبشيو .ثيدحلا ."'6 برقاو لعفا :ىنعي «ةيآلا « برتَقََو َدْحْسَآَو ) :هركذ

 ."' لاق ام - ملعأ ىلاعت هللاو - دهاجم لاق

 )١( «يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .فيعض هدئسو .دهاجم ىلع فوقوم ثيدحلا ج/١
 /مقرب 115 /ص 115.

 دوجسلا امأ » :امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح يف درو امك ة#ىبنلا لاق ام هبشي :يأ (؟)

 .ثيدحلا « ...ءاعدلاب هيف اودهتجاف



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 0 1 ياس ل ل - هدم خ2 78

 [م:سقلا١ ''' ( ربّ فْلأ َنُمريَخ ردقلا ةليل ) : َكْبَو هللا لاق
- 7 2 

 :"'' (موصلا 2 ) باب :يعفاشلا بادآ

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انثدح :لاق (نمحرلا دبع) دمحم وبأ انربخأ

 رطفا نم (نمحرلا دبع يبأ نبا :ىنعي) ةعيبر لاق :لوقي يعفاشلا تعمس

 ًارهش راتخا ىلاعت هللا نأل ؛ ًاموي رشع ىنثا ىضق - ناضمر رهش نم - أموي

 !ًارهش رشع ينثا نم

 ٍفَلَأ ْنّم رح ٍرْدَقْلآ هليل ) :َكْك هللا لاق :هل لاقي :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .رهش فلأ يلصي نأ :هيلع بجو ردقلا ةليل ةالصلا كرت نمف «ةيآلا 6 ٍرْبَش

 !هلوق سايق ىلع

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو 1١١(

 .186 /ص «يزارلل /هبقانمو يعفاشلا بادآ (0)

١:6١ 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 2 2 عجم قص سصص

 ببتكلا أوتوأ َنيِذلا قّرفت اَمَو ) : كَ هللا لاق

 (؛ ,ةنيبلا ! ''” 6( َةَكَيَبَلآ

2 

 اوال

 :'"' (ةصاخلا ربخ در نم لوق ةياكح) باب :مألا

 :ناهجو فالتخالا - رواحملل :يأ - تلق :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 هيف نيملسملل وأ ؛ةنس هلوسرل وأ .مكح صن هيف هلل ناك امف :"' لوألا

 .هفلاخي نأ ًادحاو اذه نم ملع أادحأ عْسسَي مل ,عامجإ

 بلطب هيف داهتجالا ملعلا لهأل ناك دحاو اذه نم هيف نكي مل امو :يناثلا

 لوقي نأ هعيمَو .دهتجي نأ هل نم دهتجا اذإف ,ةثالثلا هوجولا هذه دحأب ةهبشلا

 رمأ درو نإف ؛عامجإ وأ ,ةنس وأ ,باتك ىنعم يف نوكي نأب «هيلع ةلالدلا دجو امب
 نأ هعسو هريغ داهتجا هداهتجا فلاخف دهتجاف ؛نيفلتخم نيمكح لمتحي هبتشم

 .هيف رظن اذإ ليلق اذهو .هفالخم هريغو ءءيشب لوقي

 ةنسلاو باتكلاب لالدتسالا :هل تلق ؟تلق اميف كتجح امف :لاق

 .عامجإلاو

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 ٠١0 /ةيآلا ريسفت رظناو 14 /ص ملعلا عامج باتك رظناو .,585و786 /ص ءال /ج ءمألا (؟)

 1/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ءانه درو امب طابترا اهلف نارمع لآ ةروس نم

 .١4و١5 /ص
 .حاضيإلل ينم .يناثلاو لوألا :يبظفلب بيترتلا (9)
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 لَو ) :كك هللا لاق :هل تلق .فالتخالا مكح نيب قرفلا ركذاف :لاق

 ٠١6[ :نارمع لآ] © ْتَتََيْلأ ٌمهَءاَح اَم ِدْعَب ْنِم أوُفلَتْخآَو اوُقّرَفَت َنيِذلك أوُنوُكَت

 « ُهَتَييل ُمهيَءاَج اَم ِدْعَب ْنِم اَلِإ ّستكلآ اوُتوُأ َنيِذَلا َقَرَقَت اَمَو 7 :لاقو «ةيآلا

 نذأي ملو ,ةجحلا مهيلع ماقأ يذلا عضوم يف فالتخالا مذ هللا تيأر امنإف «ةيآلا

 .هيف مهل

 مكح صن هيف سيل ام نأ ىلع كلد يذلا هجولا امف ءاذه تفرع دق :لاق

 ةلبقلا يف هجوتلا سانلا ىلع هللا ضرف - دق - :هل تلقف ؟فالتخالا هيف ْعّنمُو

 ...مارحلا دجسملا ىلإ

 ,"” (ناسحتسالا لاطبإ) باب :(اضيأ) مألا
 :ليق .فالتخالا ىلع ىلاعت هللا مذ :ليق نإف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :ناهجو فالتخالا

 ةنيب ىلع اونوكي ىتح هقلخ ىلع ةجحلا هب ىلاعت هللا ماقأ امف :"' لوألا

 هللا مذ يذلا كلذف هيف اوفلتخا نإف «هتقرافم مهل الو .هعابتا الإ مهيلع سيل هنم

 َبَتكْلأ اوُتوأ َنيِذلأ َقَرَقَت اَمَو ) :ىلاعت هللا لاق :ليق ؟كلذ نيأف :لاق نإف

 «ليوأتلا لمتحي ال باتك صن فلاخ نمف «ةيآلا « يبل ْمُجنَءاَج اَم ِدْعَب ْنِم الإ

 نإو ؛«سانلا ةعامج فالخ هل لحي هبسحأ الو ؛فالخلا هل لحي الف ؛ةمئاق ةنس وأ

 مآلا رظناو 2011١ /ص 21780و1571ا//تارقفلا ةلاسرلا رظناو 0707 /ص ءال/ج ءمألا )١(

 .40والة /ص .4/ج «بلطملا دبع 3 /قيقحت

 .حاضيولل ينم «يناثلاو لوألا :يتبظفلب بيترتلا (؟)

 عه؟ ١



 «هريغل فالخ نم قيض يف نكي مل لئالد هيلع نوكيو «هيلإ بهذ ام لمتحي ىنعم
 .ذئنيح فلاخي ال هنأ الو ةمئاق ةنس الو ًاصن ًاباتك كلذو

 ام لمتحي ىنعم ىلإ بهذف .داهتجالا هيف هل رمأ يف فلاخ نمو :يناثلا

 ال هنأ كلذو .هريغل فالخ نم ..."'' يف نكي مل لئالد هيلع نوكيو .هيلإ بهذ

 يف رظن امنإ هنأب ءأسايق الو ةعامج الو «ةمئاق ةنس الو ءأصن ًاباتك ذئنيح فلاخي

 تيبلل هجوتلا يف هاّذأ امك .ءسايقلا هيلإ هبحاص ىدأ ام ريغ ىلإ هادأف «سايقلا

 .هبحاص هيلإ ىَدأ ام ريغ ىلإ موجنلا ةلالدب

 0 نيددلا ُهَل نيِصلخم هلآ أوُدُبَعَيِل لاَ وُرمْأآَمَو ٠) دبع هللا لاق

 :"" (ةالصلا ضرف لصأ) باب :مألا

 َنيِصلخم هلآ اوُدُبعَيِل الإ اوُرمُأ آَمَو ) :ىلاعت هللا لاقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةالصلا ضرف ركذ هيف يآ ددع عم «ةيآلا « َنيِدل ُه

 :(© (ةاكزلا) باتك :(اضيأ) مألا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ

 :لوقنف صنلا قايس بسح دهتجن انلعلو ....يف دعب لصألا انه نأب :شماهلا يف مألا انه ركذ )١(

 .- ملعأ هّللاو - هريغل فالخ نم هيلع هللا مذ هداهتجا يف نكي مل

 أوُميِقُيَو ءافتُح َنيِدلأ ُهَل َنيِصِلخع هلأ اوُدْبْمَيِل لإ اَورمُأ آَمَو ) :ىلاعت هللا لاق :ناتلماك ناتيآلا (؟)

 .[ه :ةنيبلا] « ٍةَميَقْل ٌنيِد َكِلَدَو ةؤكرلا اوُتْؤيَو ةوَلّصلَأ

 .149 /ص 7 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو .18/ص ء١/ج ألا (0)
 .5 /ص 7" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2” /ص .؟ /ج «مألا (5)
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 آَمَو ) :َكبك هللا لاق 5 كل حو يافا يللا سيدإ نب دعس انها

 ”ةركرلا اوُتْؤُيَو َةرَلَّصلا اوُميقُيَو ءافكُح َنيِدلأ ُهَل َنيِصلْخم هلأ اوُدُبْعَيِل اَّلِإ ورم

 .ةيآلا « ِةَمَيَقْلَآ ٌنيِد َكِلَّذَو

 نيصلخم هودبعي نأ مهيلع ضرف هنأ كك هللا نابأف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميقيو نيدلا هل

 )١( ةدرلا لهأو يغبلا لهأ لاتق باتك :(اضيأ) مألا

 : ينعي « هّللا عمج ام نيب اوقرفت ال » :ركب يبأ لوقو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ءاهلثم ةاكزلا نأو «ةالصلا ىلع مهدهاجم هنأ - ملعأ ىلاعت هللاو - ىرأ اميف

 َنيِدلأ ُهَل َنيِصِْخ هلآ اوُدُبحَيِل الإ ورم آَمَو ) :لوقي كك هللا نأ هيف هبهذم لعلو

 ىلاعت هللا نأو «ةيآلا « ِةَمَيَقْلآ ٌنيِد َكِلَدَو ةوكرلأ اوُنْؤُيَو ةوَلَصلَأ أوُميقُيَو ءافكح

 مل همزل دق ًاضرف عنم ىتم هنأو .ةاكزلاو .ةالصلاو .قحلا ةداهش مهيلع ضرف

 .لتقي وأ هيدؤي ىتح .هِعْنَمو كّرْثُي

 ينب اخأ يقل ىتح هسفنب ه# ركب وبأ مهيلإ راسف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ماوعب مهلتاقف ءأعم ةاكزلا عنم نمو «دترا نم لاتق يف ه ديلولا نب : دلاخ هو

 0 هللا لوسر باحصأ نم

 كبك هللا ضرف ام عنم نم نأ ىلع ليلدلا اذه يفف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .هلئاق هعانتماب هنم هذخأ ىلع مامإلا ردقي ملف «هيلع

 رظناو 7 1ال/رامك /ص كل /ج «يقهيبلل /يعفاشلا بقانم رظناو 2.5١6 /ص 4 /ج مألا )0ع(

 .ه7١/ص 6 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا

 هه ١



 تايآ ف يناعم لاو ريسفتلا نم - يعفاشلا - هنع رثؤي اميف) لصف :نآرقلا ماكحأ
)2 

 :'  (ةقرفتم

 انربخأ .نيسح ىبأ نب دمحأ وبأ ىنريخأ .ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 ؛ينوميملا ديمحلا دبع نب كلملا دبع وبأ انربخأ ءيلظنحلا دمحم نب نمحر لادبع

 :لاق يعفاشلا سيردإ نب دمحم نب دمحم نامثع وبأ ينثدح

 لهأ ىلع :ىنعي) مهيلع جَحُي ام :(يديمحلل) ةليل لوقي يبأ تعمس

 َنيِدلآ ُهَل َنيِصِلْخ هلأ اوُدُبْحَيِل الإ اَوُرمُأ آَمَو ) :ك5 هلوق نم ّجحأ ةيآب (ءاجرإلا

 .ةيآلا © ِةَمَيقْلا ني ٍدَكِلَذَو ةركرلا اوُتْؤُيَو ةلَّصل ًّ ٍرْلّصلآ أوُميِقُيَو ًءافتح

 2 2 00 2 - - 2 2 ص

 ٌرْيَخ م َكِيتَلْوأ تدَحطّصل اوُلِوَعَو أوُتَماَء َنيِذْلا ءرإ ) : 6 هللا لاق

 [؛.ةنيبلا) ''' 6( ةّيِربْلآ

 :"' بتاكملا :مألا

 لاق ءاهب ةبطاخملاب اهنم ديرأ ام فَرْعُي ةملك ريخلاو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةيآلا « ةّيربلآ ُرَبَح دم َكيِتلوُأ ٍتدَحِلّصلآ اوُلَعَو اوَُماَء َنيِذْلا حرإ ) :ك هللا

 .لاملاب ال تاح اصلا لمعو ناميإلاب ةيربلا ريخ :مهنأ انلقعف

 )١( /ج «يقهيبلل /نآرقلا ماكحأ  2١/ص 4١.

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (؟)

 .د /قيقحت مألا رظناو ,.178و1717/ص 7 /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو ء"١ /ص .8/ج ءمألا ()

 . 57 /ص .9/ج .بلطملا دبع
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 ١[ :ةلزلزلا] 00 4 اَهاَرْلَز ضرألا تّلرْلُر اَذِإ ) : كك هللا لاق

 :"' (يلامألا) باتك نمو :ينزملا رصتخم

 نع «يفقثلا ديجلا دبع نب باهولا دبع انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 يضر رمع نبا ناك :لاق رمع نبا ىلوم عفان نع «ينايتخسلا ةميمت يبأ نب بويأ

 ( اَهاَرَلَز ُْضَرَأْلا ِتَلزْلُر اَذِإ ) :(ةمتعلا يف) لاق هبسحأ ءرفسلا يف أرقي امهنع هلا

 :لاقف © ِتَلْزلُز اَذِإ ) :تلقف :لاق ءميحرلا نمحرلا هللا مسب ؛ميحرلا نمحرلا

 .ثيدحلا ,"' - ةلزلزلا ةروس أرقف :ىنعي - 4 ِتَلرْلُز اَذِإ )

 َلاَقْتِم َلَمْعَي نمو © ُهَرَي اريح ٍةَرَذ َلاَقْثِم َّلَمَعَي نَمَق ) : كف هللا لاق

 [ مدا :ةلزلزلا] '” © دوري اوس ورد

 :' (هلام نم ءزجب ةيصولا) باب :مألا

 اريح ٍةََذ َلاَقَكِم َلَمْعَي نَّمَف ) :ىلاعت هلوق تدجو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 دقو ءاليلق ةرذ لاقثم ناكف «ناتيآلا 6 موَرَي اَدَّش َمّرَذ َلاَقَتِم َلْمْعَي نَمَو © ددَرَي

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 707 /ص دنسملا - ينزملا رصتخم 000

 7131 مقرب ١١ 4 /ص ١/ /ج يعفاشلا دنسم قيقحتب يعلا ءافش رظنا .حيحص هدانسإ فوقوم ثيدحلا (*)

 .ناتلماك انه ناتيآلا تدرو (:4)

 .150و189/ص «0 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 4١. /ص «:4 /ج «مألا )2(

 ها/ 5 ١



 هريثكو نييمدآلا لام ليلق تيأرو ءرشلاو ريخلا يف ىري ًامكح امل ىلاعت هللا لعج

 هكلهتسا وأ ءايدعت وأ ءابصغ هذخأ نم ىلع هئادأب يضقي .ءاوس

 .هيف عطقُي دقو ءاليلق رانيد عبر تدجوو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 دق كلذو «ةاكز اهيفو ًاليلق مهرد ىتئام تدجوو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ريثك مسا هيلع عقو ؛ليلق مسا هيلع عقو ام لكف ءاليلق نوكي

 :"' بهاوملاو رارقإلا :(اضيأ) مألا

 نأل ؛تئش ام ٌرِقُأ :هل ليق .لام يلع هل :لاق اذإ اذكهو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نإف .ميظع لام وأ ءريثك لام يلع هل :لاق اذإ اذكهو :لام مسا هيلع عقي ءيش لك

 لاقْتِم َلَمْعَي نَمف ) :لاقف لمعلا كبك هللا ركذ دق ليق ؟كلذ يف ةجحلا ام لئاق لاق

 ةرذ لاقثم ىلع ئىفوك اذإف «ناتيآلا 6 دوري اًرَس رَذ َلاَقْكِم َلَمْعَي نَمَو 8 دري اريح ِةَرَد
 .ةرذ لاقثم نم لقأ لاملا نم ءيش الو ءاميظع تناك رشلاو ريخلا يف

 هيلإ بهذ هملعأ الف «ةاكزلا هيف بجت امب هيلع ىضقي هنأ ىلإ بهذ نم امأف

 :لجرل لاقف ءًاميظع مهردلا ىري ًائيكسم تيأرو ءألوقعم الو ءًأسايق الو ءًأربخ

 هيطعي نأ ىلع هربجأ ءًاميظع مهردلا ىري هنأ هنم فورعمو ؛ميظع لام يلع

 لجرل ٌرقأ ءًاليلق بفلأ فلأ ىري ةفيلخلل ًاريظن وأ ةفيلخ تيأر وأ ء!مهرد ىتئام

 .مهرد ىتئام تلق نإف ؟اذه نم هيطعأ نأ يغبني مك ميظع لام يلع :هل لاقف

 ءمهرد فلأ فلأ نم رثكأ بلقلا يف عقي امم (ميظع اذه) لوق نأ فرعت ةماعلاف

 الإ لمحم هيف كدنع كي مل اذإ .هل رقملا كلوق ىنعم يف ملظتف .هفاتلا هنم يطعتف

 .ًاميظع مهردلا ىري يذلا - هل - رقملا نيكسملا ملظتو ءسانلا مالك

 7,/ج «بلطملا دبع .د /قيقحن مألا رظناو «تابهلاو رارقالا يأ 23717/ص تلج ءمألا قلل

 07” /ص
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 :'' (ةعمجلا باجيإ) باتك نمو :ينزملا رصتخم

 ينلا نأ هه ورمع ينثدح .دمحم نب ميهاربإ انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ربلا اهنم لكأي ءرضاح ضرع ايندلا نإ الأ :هتبطخ يف لاقف أموي بطخ

 هلك ريخلا نإو الأ ءرداق كلم اهيف يضمي قداص لجأ ةرخآلا نإو الأ ءرجافلاو
 هللا نم متنأو اوملعاف الأ ءرانلا يف هريفاذحم هلك رشلا نإو وأ «ةنجلا يف هريفاذحم

 ٍةنَد َلاَقْثِم َلَمْعَي نَمَف ) :مكلامعأ ىلع نوضورعم مكنأ اوملعاو ءرذح ىلع

 .ثيدحلا « 0 دهر اًوَس َةّرَذ َلاَقْتِم لمعي نَمَو © دوري ريح

 ," (ثيدحلا فالتخا) ةمدقم :(اضيأ) ينزملارصتخم

 هللا يضر رمع نبا نأ ىلإ انباحصأ ضعب بهذف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 :لاقف هيف انفلاخ نمم دحأ هل جتحا نإ تيأرف .ردحأ نع ٌدحأ جحي ال :لاق امهنع

 نع الإ ءرملا هل هلمعي نأ زوجي الف ءموصلاو ةالصلاك ندبلا ىلع لمع جحلا

 ,ةيآلا 14 :مجنلا] ( َْعَس اَم الإ نَنَلِل َسسيَل نأو ) :كَك هللا لوق لوأتو «هسفن

 6 دري اًرَس َوَرَذ َلاَقْكِم َلَمْعَي نَمَو © دْهَرَي اريَخ ِةَرَذ َلاَقْثِم َلَمْعَي نَمَف ) :ليوأتو

 نأ الإ ؟هيلع ةجحلا لهف ءلماع ريغ هنع جوجحملاو ءلمعلا :يعسلا :لاقو «ةيآلا

 نأو ؛مهثيدح ثيدحلا لهأ تبني نمم كي هللا لوسر نع ثيدحلا اذه ىور يذلا

 هنأل ؛ هعم لوأتلا الو .هفالخ دحأل سيل نأو #2 هلوسر ةعاط ضرف هللا

 هلضفب هقلخ يطعي هؤانث لج هللا نأو هانعم هّللا نع نيبملا .باتكلا هيلع لزنملا

 نأو :ةجح هفالخم لاق ول هَل ينلا باحصأ نم دحأ يف سيل نأو ءمهل سيل ام

 .هيلع ةجحلا هذه :لاق .هعابتا - كي هللا لوسر نع اذه ملع ول نأ - هيلع

 .08/ص دنسملا - ينزملا رصتخم (1)
 .2١7/ص ثيدحلا فالتخا باتك رظناو «487و١148/ص ثيدحلا فالتخا - ينزملا رصتخم 000
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 :(') (تيملا ىلع يحلا ءاكب ) باب :(اضيأ) ينزملا رصتخم
 ءاكبب بذعيل تيملا نإ » :امهنع هللا ىضر رمع نبا ثيدح ىلع درلا يف

 .« هيلع هلهأ

 :2ع هللا لوسر نع اهنع هللا يضر ةشئاع تورامو : هللا همحر يعفاشلا لاق

 ًاظوفحم نوكي نأ هبشأ ؛ثيدحلا « هيلع هلهأ ءاكبب ًاباذع رفاكلا ديزي هللا نإ »

 :كب هلوق يف :ليق ؟باتكلا ةلالد نيأف ليق نإف ةنسلا مث .باتكلا ةلالدب يه هنع

 :هلوقو «ناتيآلا « مهري اًرَس َُرَذ َلاَفْثِم َلَمْحَي نَمَو © ُهَرَي اريح ِةََذ َلاَقِْ
 .ةيآلا 1١ :هط] © سَ امي سْفَن لك ىّرَجُعِل )

 :") (ناسحتسالا) باب :ةلاسرلا

 وري اريَخ ٍةَرَذ َلاَقْكِم َلَمْعَي نَمَف ) :ىلاعت هللا لاق :هللا همحر يعفاشلا لاق

 ةرذ لاقثم نم رثكأ وه ام ناكف «ناتيآلا « دْهَرَي اًرش ةّرَذ َلاَقْتِم ْلَمْعَي نَمَو ©

 .مثأملا يف مظعأ رشلا نم ةرذ لاقثم نم رثكأ وه امو ءدّمْحَأ ريخلا نم

 .157و157؟/ص ثيدحلا فالتخا باتك رظناو ,57/ /ص ثيدحلا فالتخا - ينزملا رصتخم قلد

 .0١6/ص 5190١و549١ /ناترقفلا ةلاسرلا (؟)
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ه رييسار ص 2 20 - م مرور 8

 أومَماَء نيذلا الإ © رسخ ىفل َنَْفِإْلا نإ © ِرَصَعْلاَو ) : كو هللا لاق
 مص او لسا مار سرارومص هد مسارب 2 صو مب

 [م-١ :رصعلا1''' (رّبّصلاب أَوصاَوتَوَّقَحلاب أَوصاَوتَو ِتيَحلّصلا أولِمَعَو

 :'''ةمدقملا :عومجملا

 ةروسلا هذه الإ هقلخ ىلع ةجح هللا لزنأ ام ول :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 . ©« ...رَصَعْلآَو ) :ةروسلا هذه نع ةلفغ يف سانلا :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 .ةلماك انه تايآلا تدرو )1١(

 ١7 ص «ةمدقملا «يوونلل / عومجم ا قفز
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 (١:؛شيرقا ''' ( شّيَرَق ِضليإِل ) : كو هللا لاق

 6 َكيَوَقِلَو كل كذآ ُهْنِإَو ) :ك هللا لوق يف ءاج ام) باب :يعفاشلا بقانم

 نم نيملسملا ىلع كلذب بجو امو ءفرشلا نم هيف شيرقل مث برعلل امو
 ."' مهتلمج نم هللا هحر يعفاشلاو «مهبح

 ديبع نب دمحأ انآبنأ .نادبع نب دمحأ نب يلع انربخأ :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نب هللا دبع انثدح «ةزمح نب ميهاربإ انثدح ءلضفلا نب سابع انثدح .راصلا

 ريبزلا نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «ريبزلا نب هللا دبع نب تباث نب بعصم

 تملا اودبع مهنأ :لاصخ عبسل ًاشيرق َكَع هللا لضف» :8 هللا لوسر لاق :لاق هي

 ءنوكرشم مهو ليفلا موي مهرصن نأب مهلضفو «يشرق الإ هدبعي ال نينس رشع

 ((ٍشَرْفِفَليإِل ) :مهريغ مهعم لخدي مل نآرقلا نم ةروس مهيف تلزن هنأب مهلضفو
 .ثيدحلا "'« ةياقسلاو «ةباجحلاو «ةفالخلاو 5 وبنلا مهيف نأب مهلضفو

 نب دمحأ وبأ انأبنأ «(يفوصلا ليلخلا نب دمحم نب دمحأ) دعس وبأ انربخأو

 .يرهزلا بعصم وبأ يثدح .يراخبلا حلاص نب هللا دبع انثدح .ظفاحلا يدع

 .ةلماك انه تايآلا تدرو )١(

 طسوألا يف يناربطلا هاورو :«(56و؟ 4 )٠١/ دئاوزلا عمجم يف يمثيطلا هاور .فيعض ثيدحلا (7)

 .هللا همحر نابح نبا مهقثوو .فعض نم هلاجر يفو
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 نع .قيتع يبأ نب هللا دبع نب نامثع ينثدح .تباث نب دمحم نب ميهاربإ انثدح

 بلاط يبأ تنب ئناه مأ هتدج نع «هيبأ نع «ةريبه نب ةدعج نب ورمع نب ديعس
 :لاصخ تسل ًاشيرق لضف هللا نإ» :لاق ك# هللا لوسر نإ :تلاق اهنع هللا يضر
 دحأ اهطعي الو ؛مهلبق دحأ اهطعي مل -« لاصخ عبسل» :يناهبصألا ةياور يفو -

 ؛مهيف ةباجحلا نأو ؛مهيف ةوبنلا نأو «مهنم ينأ :ًاشيرق ىلاعت هللا لضف :مهدعب

 ىلع مهرصنو :يناهبصألا ةياور يفو - ليفلا ىلع اورصنو ؛مهيف ةياقسلا نأو
 ةروس مهيف هللا لزنأو مهريغ دحأ هدبعي ال نينس رشع ىلاعت هللا اودبعو - ليفلا

 ,(« مهدعب دحأ اهيطعي الو» :هلوق يناهبصألا ركذي مل) « مهريغ ًادحأ اهيف كرشي مل

 .ثيدحلا "6 شِيَرُق ٍضَليإل ) : ينعي بعصم وبأ لاق :يفوصلا داز

 يمئيلا هجرخأو ؛مهفرعأ ال :يناربطلا لاق امك نيلوهجم لاجر دوجول ًاضيأ فيعض ثيدحلا )١(
 )54/١٠١(. دئاوزلا عمجم يف
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 © َنوُهاَس ْمِهاَلَص نَع ْمُه َنيِذلا © تَرَلَصُمْلِل ليَوَف ) : 3ع هللا لاق
 5-5 م 9 1-8 . 7 5

 [ 4 ,نوعاملا] ') 4 َنوُعاَمْلا َنوُعَتْمَيَو © تروُءآَرُي مه نيذلا

 :"'' ةاكزلا # :ةلاسرلا

 اوُناَءَو َةوَلّصلآ اوُميِقَو ) :هللا لاق :- ةاكزلا يف - هللا همحر يعفاشلا لاق

 ( ةرَكَرلأ وُنْوُمْلاَو ةَلّصلا َنِميقُتَأَو ) :لاقو «ةيآلا ٠١ :لمزلا] « ةركبل

 َنوُهاَس مِمالَص نَع جه َنيِذّلا © َتيِلَصْملُل لْيَوَف )ر :لاقو «ةيآلا [157 :ءاسنلا]

 لهأ ضعب"'لاقف «تايآلا ( َنوُعاَمْلأ َنوُعَتَمَيَو © تروثآَرُي َمُه َنيِذْلأ ©
 .ةضورفملا ةاكزلا يه :- نوعاملا ريسفت يف - :ملعلا

 .ةلماك انه تايآلا تدرو )١(

 . ٠١١ /ص ١ /ج «نآرقلا ماكحأ رظناو «187و187 /ص .518و1١/ /ناترقفلا ةلاسرلا )3

 ...ملعلا لهأ ضعب لاقو ءهللا همحر يعفاشلا لاق ٠١١: /ص ء١ /ج «نآرقلا ماكحأ يف ةرفإ
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 () ( َنوُدْبْعَت ام ُدُبَعَأ آل © ترورِفَكل اًمأتَي لق ) : 36 هللا لاق
 [؟-١ :نورفاكلا ]

 :'"' (رتولا #) باب :مألا

 نبا انثدح :لاق نيصح نع «ميشه 0 انربخأ : هللا ههمحر يعفاشلا لاق

 :لوقيف ءحبصلا ريشابت ىلإ رظنن نحنو انيلإ جرخي ه# يلع ناك :لاق نايبظ
 .رجفلا علط اذإف .هذه رتولا ةعاس معن :لاق سانلا ماق اذإف .ةالصلا .ةالصلا
 .ةالصلا تميقأف نيتعكر ىلص

 لق ) و 2« تورفكلا امتي لق ) :رجفلا ىتعكر يف أرقي يطيوبلا يفو 0م املس لاا ا ٠ / 0 ُة
 .هأزجأ نآرقلا مأ عم اذه ريغ أرق نإو «يلإ بحأ ١[ :صالخإلا] « ْدَحَأ ُهنأَوه

 . 2 ةبطخلا 4 ةءارقلا :(اضيأ) مألا

 :ربنملا ىلع أرقي ناك ههجو هللا مرك ًايلع نأ ىتغلبو :هللا همحر يعفاشلا لاق

 نأب الإ ناتبطخلا منت الف © ْدَحأ ُهَنآَوَه لق ) و ( وردك امتي لق )
 .رثكأف ةيآ امهادحإ يف أرقي

 .ناتلماك انه ناتيآلا تدرو )١(

 تدرو دقو ةيآلا « ىلغألا كبَر َمْسَأ حَبَس ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظناو ١44 /ص .٠/ج «مألا (؟)

 ١ .ةيآلا هذهب ةطبترم يهف ًاقباس
 يعفاشلا ءاقل مدع لوح .ةيآلا « َقَلَع ىلا َكَيَر مْ أَرْقأ ) :ىلاعت هلوق ريسفت ةيشاح رظنا (9)

 .417 /ص 7 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,١١5/ص .٠١/جمألا (5)
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 نإ هأزجأ أرق امو ءاهنع رصقي ال .# هللا لوسر نع يوُر امك «ىلوألا ةبطخلا

 .ىلاعت هللا ءاش

 : "7 ةكم لوخد :(اضيأ) مألا

 «نيتعكر ماقملا فلخ ىلص .هفاوط نم غرف اذإف :هّللا همحر يعفاشلا لاق

1 
2. 

 « دَحأ هَئآَوه لق ) :ب ىرخألا يفو « َتوُرِْفَكلآ يأتي لُق ) :ب ىلوألاب أرقيف

 .نآرقلا مأ لعب امهنم ةدحاو لكو

 :"” ةيبلتلا :(اضيأ) مألا

 ءماقملا فلخ ىلص - هفاوط نم :يأ - غرف اذإف :هللا همحر يعفاشلا لاق

 « توُرِفَكل اجي لُق ) :و نآرقلا مأب امهيف أرق نيتعكر رسيت امثيح وأ
 وهم د

 .هأزجأ نآرقلا ٌمَأ عم هب أرق امو « ُدَحَأ هللاَوه لق )و

 :"' (تايآلاو تونقلاو رتولا) باب :(ًاضيأ) مألا
 .ةيآلا ( لَعألآ َكَيَر مْسَآ حبس ) :ريسفت رظنا

 :''' سانلا ىلع مث ف يبنلا ىلع ضرفلاو ليزنتلا ادتبم :(ًاضيأ) مألا
 هيلع ضرفي مو «هتدابعو «مهغالبإ هيلع ضرفف : هللا همحر يعفاشلا لاق

 لق ) :هيلع لزنأو «مهتلزعب هرمأي ملو «هباتك نم ةيآ ريغ يف كلذ نابأو .مهلاتق

 .ناتيآلا « َنوُدُبْعَت اَم ُدْبَعَأ آل © تروُرِفَكلْلآ امتي

 .617/ص ”/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 355٠١ /ص ء3ق/ج ألا )غ1(

 .0177 /ص 27 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ٠* /صءا'/جءمألا (؟)

 بلطملا دبع .د / قيقحت مألا رظناو ىتا/ل /ص .ينزملا رصتخم رظناو .158/ص ءال /ج «مألا قفرف)

 .5٠١1/ص /ج

 دبع .د /قيقحت مألا رظناو .4 /ص .؟ /ج ءنآرقلا ماكحأ رظناو 1٠١. /ص .4 /ج .مألا (:5)

 7757 /ص ه6 /ج .بلطملا
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ١( :صالخإلا ”١ © دَحَأ ُهّللأ وه لق ) : كي هللا لاق

 :''' (رتولا #) باب :مألا
 .ةيآلا ( ىلغألآ َكَبَر َمَسَأ حبس ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظنا

 :"' ةبطخلا 4 ةءارقلا :(اضيأ) مألا

 .ةيآلا ( تروُرِْدَكْلأ اتي َلُق ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظنا
 ,( 47 فوخلا ةالص 4 ةءارقلا فيفخت :(اضيأ) مألا

 .ةيآلا ( ىلغألا كبَر َّمَْسَأ حبس ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظنا

 0 ةلبقلا هاجتا ودعلا ناك اذإ :(اضيأ) مألا

 ةكرح ٌودعلا نم تأر نإ ةسراحلا ةفئاطلل بحأو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ءاهضعب لمحي نأ "' تلِمْؤَح نإو ءمامإلا عمسيل اهتاوصأ عفرت نأ «لاتقلل

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 ايي لُق ١ و « ىلغألا َكََر ّمْسَأ حبس ) نيتيآلا ريسفت رظناو ء1414و١41١/ص ء١/ج ءمألا (0)

 .ةيآلا هذهب ناتطبترم امهف (« تروردَكلا
 4١7 /ص ء؟ /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ٠١7 /ص ء١/ج «مألا (7)

 4414 /ص 5 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 1١4 /ص ء١/ج «مألا (4)

 454 /ص .؟ /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ,18١1/ص ء١/ج «مألا (5)

 اذهو «(هللاب الإ ةوق الو لوح ال) :تلاق :يأ تلقوح اهلعلو ,تلموح مألاب تدرو اذكه (7)

 - ملعأ هّللاو - قايسلل بسنأ

١ 61/ 



 اهضعب فرحني نأ اهتهج ريغ نم ًائنيمك تأر نإو «مامإلا سرحي ضعب فقيو
 4 ٌدَحأ ُهَّللأ وه لق ( و نآرقلا مأب أرقي نأ كلذ عمس اذإ مامولل بحأو .هيلإ

 .هدعب اهيضقي ''' مث «ةالصلا عطقو لاتقلا ىلإ

 (” سمشلا فوسك تقو :(اضيأ) مألا

 ةالصب أدب .ةعمجلا تقو ُق سمشلا تفسك نإو :هّللا همحر يعفاشلا لاق

 ةعكرلاب نيتللا نيتعكرلا نم ةدحاو لك يف أرقف ءاهيف ففخو ءسمشلا فوسك

 ,ةعمجلا يف بطخ مث ءاههبشأ امو © ّدَحَأ ُهّلآ وه َلُق ) :ةروسو نآرقلا مأب

 فوسكلا يف ةبطخلا يف مالكلا اهيف عمجو ةعمجلا ةبطخ يف فوسكلا ركذو
 .ةعمجلا ىلص مث «ةعمجلا اهب ىونو «ةعمجلاو

 7 ةكم لوخد :(ًاضيأ) مألا

 .ةيآلا « َوُرِْفَكل اًجْأَتَي لق ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظنا

 (© ةيبلتلا :(اضيأ) مألا

 .ةيآلا (« َتوُرِْدَكلآ اًجْأَتَي لق ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظنا

 (هدعب اهيضقي مثب) اهادبإو يه فذح بسنألا لعلو «هدعب اهيضقي يه :لصألا يف تدرو )١(

 .- ملعأ هللاو - ىنعملا ميقتسيف

 «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «7"9 /ص «ينزملا رصتخم رظناو 747 /ص لج ألا (0)

 .0578/ص 3 /ج

 .0 47 /ص 7 /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 21١١ /ص .؟ /ج ءمألا (")

 .01/ /ص 7 /ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2357١ /ص 7 /ج ءمألا (:)

١ 



 :"” (تايآلاو تونقلاورتولا) باب :(اضيا) مألا

 .ةيآلا ( ىلغَألآ َكََر َمَسَآ حّبَس ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظنا

 :"' (... يعسلاو فاوطلا نايبو مارحإلا دنع مزلي ام) باب :ينزملارصتخم

 2 هر 1

 .ةيآلا « تروُرِفَكلا اجاني لق ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظنا

 1١9. /ص :8/ج .بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو 2.1١8 /ص ءال /ج مألا )0غ(

 .1505/ص ى/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو تا/ /ص «ينزملا رصتخم قفز

١8 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 [١.قلفلا) ''” ( قّلقْلا برب ُدوُعَأ لق ) : كو هللا لاق

 ْ ,"7 (رتولا ذ) باب :مألا
 يأتي لق ١ و « ىلغألا َكَبَر ّمَسَأ حبس ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظنا

 " .راركتلل ةجاح الف ؛ « تروُرْدَحْل

 :"” (تايآلاو تونقلاو رتولا) باب :(اضيأ) مألا
 اجيأتي لق ١ و « ىلغألا َكَبَر َمَسَأ حّبَس ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظنا

 ْ .راركتلل ةجاح الف « 4« توُرفَكل

 (ه.قلفلا 1( © َدَسَح اَذِإ ٍدِساَح ٌرش نِمَو ) : كَ هللا لاق

 :'””قشمد خيرات بيذهت
 ءرصنعلا مْؤل نم نوكي امنإ دسحلا نإ :هللا همحر يعفاشلا مامإلا لاق

 .لقعلا دقع فعضو «ةينبلا جازم داسفو «بيكرتلا فالتخاو «عئابطلا يدافتو

 .تاحارلا مداع .تارسحلا ليوط دساحلاو

 .ةلماك انه ناتيآلا تدرو )1١(

 ايي لُق ) و © قغألا كبَر مسك حبس ) :لاعت هلوق ريسفت رظناو 0141 /ص ء1/ج همألا (؟)
 .01/“ /ص 0" /ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو «ةيآلا هذهب ناتطبترم امهف (« توُرِْدَكْلا

 ا 3 ( 006 قغألا َكَيَر مآ حْبَس ( :ىلاعت هلوق ريسفت رظناو 21158/ص ال /ج ءمألا قرف

 .504/ص ؛8/ج «بلطملا دبع .د /قيقحت مألا رظناو ةيآلا هذهب ناتطبترم امهف ( تروُرِدَكَل
 .ةلماك انه ةيآلا تدرو (:8)
 ./0 /ص «4 /ج «ناردب رداقلا دبعل /ريبكلا قشمد خيرات بيذهت (0)

١ 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 (١.سانلا 1” ( سائل ٌبَرِب ُدوُعَأ لق و : يع هللا لاق

 :('' (رتولا ذ) باب :مألا

 اماني َلُق ) و «ةيآلا ( ىلغألا كير َمْسَآ حبس ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظنا
 .راركتلل ةجاح الف «ةيآلا « تروٌرفكحلا

 :"' (تايآلاو تونقلاو رتولا) باب :مألا

 اميأَي لق ) و «ةيآلا « ىلغألآ َكَيَر َمْسأ حبس ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظنا
 .راركتلل ةجاح الف «ةبآلا ©« ترورفكحلا

 .ةلماك انه ةيآلا تدرو )١(

 ايي لق ) و © ىلغألا كير َمْسآ حبس ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظناو 14١ /ص ء١/ج بألا (5)
 .1ا" /ص 2 /ج «بلطملا دبع .د /قيفحت مألا رظناو .ةيآلا هذهب ناتطبترم امهف « توُرِدَكْل

 ابكي لق ) و « قغألآ َكَبَر مس حَبَس ) :ىلاعت هلوق ريسفت رظناو 178 /ص ءال/ج مألا (6

 .4 ١9 /ص «؟ /ج .بلطملا دبع .د /قيفحت مألا رظناو «ةيآلا هذهب ناتطبترم امهف « ترورِدكلا

 ١لا ١





 ةياهنلا

 نم يبلُّطملا يعفاشلا مامإلا نع درو ام ريبحتو عمج مت هنوعو هللا لضفب

 كرابملا ناضمر رهش نم نيرشعلاو عباسلا ةليل كلذو «ىلاعت هللا باتكل هريسفت

 ءيداليم 7٠١١١ /ماعل ١1/١17/ ةليل قفاوملا «ةيوبنلا ةرجهلا نم ه477١ /ماعل

 ه ١577 /ماعل نابعش ١4 /يف لوصألا ىلع ةلوقثملا صوصنلا ةقباطم تهتناو

 فه ١477 /ةجحلا يذ /؟7 ةليل هحيحصتو كرابملا ريسفتلا اذه ةعابط تهتنا دقو

 .م 7٠١7 /طابش /7 5 قفاوملا

 .تاطخأ وأ تيسن نإ ينذخاؤت الو ينم هلبقت مهللا

 .ضرألا ينو كدنع لوبقلا هل لعجا مهللا

 يف نوملسملا هب عفتني ًارخذ هلعجاو ميركلا كهجول ًاصلاخ هلعجا مهللا

 .نيدلا موي ىلإ ضرألا عاقب عبمج
 يف ًاركذ هب يل عفراو «نونب الو لام عفني ال موي يتانسح هب لّقث مهللا

 .مويفاي يح اي ؛ةرخآلاو ايندلا

 دمحم انيبنو انديس ىلع هللا ىلصو «نيملاعلا بر هللا دمحلا نأ اناوعد رخآو

 .- نيمآ - نيدلا موي ىلإ هجهن ىلع راس نمو .هبحصو هلآ ىلعو

 ماا ١





 .ةينآرقلا تايآلاو روسلا سرهف -
 .رداصملاو عجارملا سرهف -
 .تاعوضوملل يليلحت سرهف -

 عا ١





 ةيآلا مقر

0 

3 

 ذو

 5ع7/

 الا

378 

378 

 اذلذلا

 اذذلا

665 

 لم

 لدفن

 ليحل

 نضي

 ةينآرقلا تايآلاو روسلا سرهف

 ةميركلا ةيآلاو ةروسلا مسا

 ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ

 ةيكم )١( ةحتافلا ةروس
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نيلآضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ
 ةيندم (؟) ةرقبلا ةروس

 مل

 ...مهراصبأ فطخمي قربلا داكي

 .. ةراجحلاو سانلا اهدوقو ...

 .. ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأو

 .. ةرقب اوحبذت نأ مكرمأي هللا نإ

 ... نولعفي اوداك امو اهوحبذف

 ... مهيديأب باتكلا نوبتكي نيذلل ليوف
 ... هللا دنع نم اذه نولوقي مث

 ... ليئارسإ ينب قاثيم انذخأ اذإو

 ًانسح سانلل اولوقو

 ... اهنم ريخم تأن اهسنن وأ ةيآ نم خسنن ام

 .. ةاكزلا اونآو ةالصلا اوميقأو

 ... مثف اولوت امنيأف برغملاو قرشملا هلو

 مهيلع اولتي مهنم ًالوسر مهيف ثعباو انبر

 .. كتايآ

 .. بوقعيو هينب ميهاربإ اهب ىصوو

 عالال ١

 ةحفصلا

 ١57 كحال لخك لم

 امه

 لقتل لحد لذح لخحح

 17 ١55

15١ 

 له 0155 ١584

١048 

 ل

5٠١ 48 

 اللا كمل ل

 لدم لد كد” لأ

516 

51195 54 

5119554 

 علال 5١75 لكاأا١ لكل

 اير يللا ل

 ايا

 ااا 5١5

 ١١6 كام كامو

 "516 م75 لد 014

 ضر

 444.51١

 قفر فيض

560 74 

 كحل



 نضإ

 5:١

1١ 

1١5* 

١6١-١5 

1١.5 

1١.5 

1١.5 

١4 

١.6 

1١66 

1١6 

1١66 

١6١ 

١6 

 م١4

 ل

1 

1 

 /ا/ا1١

1١ 

1١74 

 .انيلإ لزنأ امو هللاب انمآ اولوق
 نع مهالو ام سانلا نم ءاهفسلا لوقيس

 . مهتلبق

 ملعنل الإ اهيلع تنك يتلا ةلبقلا انلعج امو

 ...مكناميإ عيضيل هللا ناك امو

 ...نودتهت مكلعلو - ...كهجو بلقت ىرن دق

 ...اهاضرت ةلبق كنيلونلف

 مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف

 نم قحلا هنأ نوملعيل باتكلا اوتوأ نيذلا نإف

 ...مهبر

 ... اهيلوم وه ةهجو لكلو
 ... كهجو لوف تجرخ ثيح نمو

 دجسملا رطش كهجو لوف تجرخ ثيح نمو

 ...مارحلا
 ...هرطش مكهوجو اولوف متنك ام ثيحو
 ةجح مكيلع سانلل نوكي الئل

 .. مكيلع ولتي مكنم ًالوسر مكيف انلسرأ امك

 .هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ

 ... ضرألاو تاومسلا قلخ يف نإ

 .ويزنخلا محو مدلاو ةتيملا مكيلع مرح امنإ
 ...هيلع مثإ الف داع الو غاب ريغ رطضا نمف

 .قرشملا لبق مكهوجو اولوت نأ ربلا سيل
 ...ىبرقلا يوذ هبح ىلع لاملا ىتآو

 يف صاصقلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأ اي

 .ىلتقلا

١ 8 

 ال١1 75560 14

 118 ا/ لكاك

 ضخ

 فر ةسحا

 فر تقفي تضل

 فرفر تضفي

 فرغت قشر

 افرغرا

 فضي

 لا الالى: ل "ك4

 فرخ

 فرخ فرض فران فل

 نرخ فا فض

 اننا يفر

"4١ 

5": 

115 211#* 

"1/6 

 ملكا ؟5ه٠ ,/ةال/

 "50078 لوم ل:

 نكح يلا

١1١506 

 لقدر لدإل لكهك لكهه0 لدا

 لت لكك لككا لكلكأ 649

 لوك كذا لكم لكك#

 ١م ما“



 لمح

 اما-٠14

 م١

 +١8-6م١ا

 18ه

 14ا/

184 

1468 

 لحلب

 لحل

 1١5

 لح

345 

١7 

١544 

 ل

 ما

 ١

 ١
56" 

 قي

 .. بابلألا يلوأ اي ةايح صاصقلا يف مكلو

 ... دعب هلدب نمف « ...رضح اذإ مكيلع بتك

 ..نيذلا ىلع بتك امك مايصلا مكيلع بتك...

 ... ىده نآرقلا هيف لزنأ يذلا ناضمر رهش

 ضيبألا طيخلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو
 ... دوسألا طيخلا نم

 ... لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت الو
 ...سانلل تيقاوم يه لق ةلهألا نع كنولأسي

 ... مكنولتاقي نيذلا هللا ليبس يف اولتاقو

 ... مهومتفقث ثيح مهولتقاو
 ... ةلتف نوكت ال ىتح مهولتاقو

 ...تامرحلاو مارحلا رهشلاب مارحلا رهشلا ...

 ... هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو

 ...جحلا

 بابلألا يلوأ اي نوقتاو

 مكبر نم ًالضف اوغتبت نأ حانج مكيلع سيل

 ... سائلا ضافأ ثيح نم اوضيفأ مث 8

 ...ةلسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتآ انبر..

 عيرس هّللاو اوبسك امم بيصن مهل كئلوأ

 66 تادودعم مايأ يف هللا اوركذاو

 ... اهيف دسفيل ضرألا يف ىعس ىلوت اذإو

 ... هللا ثعبف ةدحاو ةمأ سانلا ناك

١1 

 الملا

 لالك لالا لالا ككل للاكل

 ففي

 1١917 تى ىالا ,ىالا

 لقاأ لنا للك كذا كح

 4 ١017

 لاح تاأ كرمال لردك ”قخ6

7 4 10 

45 505527946 

 كح

 ا ل
1 

 عب

 قيل ل
0 

 لا ل ل ل
 ا ل ا ل

 قلم زو سلو سلا ننزل
 ١5511756 كلهن فخ
 نق كل ل

١١7١ 46 

316 

 انضر 3

 نصح ترفرف

 سف

 سف

 نضفراإ

 ا



 اكلم

/1 1 

517 

 ضوخل

 ضف

 ففي

 ؟

 ضمك لا

 ل

14 

 قرح

 قرح

 قولا

 فرغإ

 فرغت

 افرغرا

 قران

 فر

 فرغ

 افرخي

 .. مكل هرك وهو لاتقلا مكيلع بتك

 هيف لاتق مارحلا رهشلا نع كنولأسي
 ... نع مكودري ىتح مكنولتاقي نولازي الو

 ... نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو

 ... ىذأ وه لق ضيحملا نع كنولأسيو

 ... متتش ىنأ مكثرح اوتأف مكل ثرح مكؤاسن

 ... مكناميأ يف وغللاب هللا مكذخاؤي ال

 ... اومزع نإو - ... مهئاسن نم نولؤي نيذلل
 .. ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو

 ةجرد نهيلع لاجرللو

 ... فورعمب كاسمإف ناترم قالطلا

 ... حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف

 نهوكسمأف نهلجأ نغلبف ءاسنلا متقلط اذإف
 253 فورعكب

 الف نهلجأ نغلبف ءاسنلا متقلط اذإو
 ..نهولضعت

 ... اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو

 ... ةبطخ نم هب متضرع اميف مكيلع حانج الو
 نهوسمت مل ام ءاسنلا متقلط نإ مكيلع حانج ال

 ... نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإو

 م١

 نوضح ضيم

 اننا  ةضفي

 انور ف

 لنرقر ةييرفا ةيضررلا ةضا

 ةردرفا ةرفران ةريرت ا ةرضسر سس

 نيد ل ضر ضر ضخ

 7” ل

*: 

 7” ت15 لثغه "11: ل"

 للكوأا ل"وأ اخو لخ:95 لام

 لكم لكلوك “وو لالوك لل“والا

 ركن ةرا حا

5 

 لكلا ىثكأ للك للثمعا للهم

 لكل لتكتك لنك لك وكلا

 ١١١6١ مك# لالالا انكم

5 

 ىلا ولالا لالا لكك لكك

 لير ار تر يضف

 نراك ضل ضف ضل

 هقأب لالا قولا و" لىكاباك

 3 تكن ةكر تكلا فكي

 ١"و١ ثم

 184 ماا لكاك

 انا ترتر ترك تطل فعلا

 11 كور لثؤال للكذوك للام

 قدك قدا قد كاوا لكلوك



54 

5 

5 

 ١:5

5252 

6" 

54 

04" 

504 

 ضخ

 ىو

 قف

8 

52,0 

574 

 فحل

54 

54 

 انكذلا

:58> 

 اكمل

 .. ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح

 .. ًانابكر وأ ًالاجرف متفخ نإف

 .. ًاجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو
 .. فورعم اب عاتم تاقلطمللو

 ... نأ اوملعاو هللا ليبس يف اولتاقو

 ... هملع نم ءيشب نوطيحي الو ...

 ...تيمأو يبحأ انأ ...

 ...قرشملا نم سمشلاب يتأي هللا نإف ...

 .. رفك يذلا تهبف ...

 نوقفنت هنم ثيبخلا اومميت الو

 .. يه امعنف تاقدصلا اودبت نإ

 .. مهاده كيلع سيل

 ...ابرلا لثم عيبلا امنإ اولاق مهنأب كلذ

 .. ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو

 ... ابرلا نم يقب ام اورذو هللا اوقتا ...

 .. مكلاومآأ سوؤر مكلف متبت نإو ...

 ... ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نإو
 لجأ ىلإ نيدب متتيادت اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي
 .. ىمسم

 ناهرف ًابتاك اودجت ملو رفس ىلع متنك نإف
 ... ةضوبقم
 .. هوفخت وأ مكسفنأ يف ام اودبت نإو ...

 .. اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي ال

١8 

 عداإل ق5 500 595 دال
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 و55 2455 511*
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 عة” 15

 تي
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 را
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1١ 

14 

18 
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 اذزا

>73 

4 
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 0و
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46 

045 

47 
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١6 

١08 

١64 

 ل
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 ةيندم (*) نارمع لآ ةروس
 ... انل بهو انتيده ذإ دعب انبولق غزت ال انبر
 ... نوعرف لآ بآدك

 .. ءاستلا نم تاوهشلا بح سانلل نيز

 ...ولوأو ةكئالملا و وه الإ هلإ ال هنأ هللا دهش

 .... مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ
 ... ارضحم اريخ نم تلمع ام سفن لك دجت موي

 0 ميهاربإ لآو ًاحونو مدآ ىفطصا هللا نإ

 ... ًاروصحو ًاديسو

 لفكي مهيأ مهمالقأ نوقلي ذإ مهيدل تنك امو
 ... ميرم
 .. ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأ اي لق
 ...ًانمث مهنامياو هللا دهعب نورتشي نيذلا نإ

 ... باتكلاب مهتنسلا نولي ًاقيرفل مهنم نإو
 .. هنم لبقي نلف أنيد مالسإلا ريغ غتبي نمو
 ... نوبحت امم اوقفنت ىتح ربلا اولانت نل
 ... ليئارسإ ينبل ًالح ناك ماعطلا لك

 ...نيملاعلا نع ينغ هللا نإف رفك نمو

 .. ءادعأ متنك ذإ مكيلع هللا ةمعن اوركذاو

 ...دعب نم اوفلتخاو اوقرفت نيذلاك اونوكت الو
 ... سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك

 لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الإ دمحم امو

 ... صحميو مكرودص يف ام هللا يلتبيلو

 ... مهل رفغتساو مهنع فعاف ...
 ...رمألا يف مهرواشو

 ... مهيف ثعب ذإ نينمؤملا ىلع هللا نم دقل
 ... اوعمج دق سانلا نإ سانلا مهل لاق نيذلا

١4 

5١ 

 ١ك

5 

 مك قك1*

56 

 في للا ل

 كال قككك

 ا

566 

 ١١55 .51/ا## قاد

 قث

 علك

 عالال نا 5١ ك١

 ع4 8٠١

74 56١ 

 لل ا

 137 قرا قا قى للدع

 41454 غ4 4852586 5

 كل

 ءمع/

 غ4 4494 45١ ١167#

4١ 

١ 

4 

 حوا

 ه6 55 563

:"17/4557 

 /1 4 948 ١65.555



1١١ 

1١١ 

1١ 

1١ 

16 

15 

1١7 

19 

14 

"0 

 ... هللا مهاتآ امب نولخبي نيذلا نيسحي الو

 ةيندم (4) ءاسنلا ةروس
 ... اهجوز اهنم قلخو ...
 ... مهلاومأ ىماتيلا اوتآو

 ...ىنكثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف 0

 ... مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو

 ...ًابيسح هللاب ىفكو

 ..نوبرقألاو نادلاولا كرت امم بيصن لاجرلل

 ... ًاملظ ىماتيلا لاومأ نولكأي نيذلا نإ
 ظح لثم ركذلل مكدالوأ يف هللا مكيصوي

 ...نييثنألا

 .. كرت امم سدسلا امهنم دحاو لكل هيوبألو

 ...هللا نم ةضيرف

 ... مكجاوزأ كرت ام فصن مكلو

 متكرت امث عبرلا نفو
 ... مكئاسن نم ةثحافلا نيتأي يتاللاو

 ... ابات نإف امهوذآف مكنم اهنايتأي ناذللاو

 .. ءوسلا نولمعي نيذلل هللا ىلع ةبوتلا امنإ
 ... مكل لحي ال اونمآ نيذلا اهيأ اي

 فورعملاب نهورشاعو
 ... جوز ناكم جوز لادبتسا متدرأ نإو
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 مدع مكضعب ىضفأ دقو هنوذخأت فيكو

 .. ءاستلا نم مكؤابآ حكن ام اوحكنت الو

 ... تكلم ام الإ ءاسنلا نم تانصحملاو

 ...حكني نأ ًالوط مكنم عطتسي مل نمو

 .. نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكات ال ...

 .. ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا

 ... امهنيب قاقش متفخ نإو

 ... ىراكس متناو ةالصلا اوبرقت ال

 ...مهنعل نيذلا كتلوأ ل نيذلا ىلإ رت لا

 ... اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ

 ... لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ ...

 ... كومكحي ىتح نونمؤي ال كبرو الف

 ... نوظعوي ام اولعف مهنأ ولو ...

 ... كئلوأف لوسرلاو هللا عطي نمو

 ... هللا ليبس يف نولتاقت ال مكل امو

 ... هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم

 ... اهنم نسحأب اويحف ةيحتب متبيح اذإو
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 .. ةمايقلا موي ىلإ مكنعمجيل وه الإ هلإ ال هللا

 ... ًانمؤم لتقي نأ نمؤمل ناك امو

 6 منهج هؤازجف ادمعتم انمؤم لتقي نمو

 ... اونيبتف هللا ليبس يف متبرض اذ ...

 ًاروفغ ًاوفع... - ...ةكئالملا مهافوت نيذلا...

 ... يف دجي هللا ليبس يف رجاهي نمو
 ... مكيلع سيلف ضرألا يف متبرض اذإو

 ...ةالصلا مهل تمقأف مهيف تنك اذإو

 ... ًاباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نإ ..

 ... هللا نم نوفختسي الو سانلا نم نوفختسي

 ... هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو

 ... هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو
 ... اليلخ ميهاربإ هللا لختاو ...

 ... ًازوشن اهلعب نم تفاخ ةأرما نإو

 ...ءاسنلا نيب اولدعت نأ اوعيطتست نلو

 ... ةقلعملاك اهورذتف ليملا لك اوليمت الف

 ... نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ... هلوسرو هللاب اونمآ ...

 ... نأ باتكلا يف مكيلع لزن دقو

 ...هريغ ثيدح يف اوضوخي ىتح مهعم اودعقت الف
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 ... لفسألا كردلا يف نيقفانملا نإ

 .. ةاكزلا نوتؤملاو ةالصلا نيميقملاو ...

 ... حون ىلإ انيحوأ امك كيلإ انيحوأ انإ ...

 ًاميلكت ىسوم هللا مّلكو ...
 .. ةثالث اولوقت الو هلوسرو هّللاب اونمآف

 ...ةلالكلا يف مكيتفي هللا لق كنوتفتسي

 تخأ هلو دلو هل سيل كله ؤرما نإ ...

 ...اهلف

 ةيندم (0) ةدئاملا ةروس

 ... دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ... مارحلا رهشلا الو هللا رئاعش اولحت ال

 ...مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح

 ... مثإل فئاجتم ريغ ةصمخم يف رطضا نمف
 ... مهل لحأ اذام كنولأسي

 اوتوأ نيذلا ماعطو تابيطلا مكل لحأ

 ...باتكلا

 نيذلا نم تانصحملاو تانمؤملا نم تانصحملاو

 ... مكلبق نم باتكلا اوتوأ

 ...اولسغاف ةالصلا ىلإ متمق اذإ

 ... اورهطاف ًابنج متنك نإو ...

 ... هلل نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ... مهوُترزعو ...
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 ... نيبي انلوسر مكءاج دق باتكلا لهأ اي

 نيمدانلا نم ... - ...ينبا ابن مهيلع لتاو

 ... اوبات نيذلا الإ « ... نيذلا ءازج امنإ

 3 امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو

 ... مههاوفأب انمآ اولاق نيذلا نم ...

 ... هللا لزنا امب مهنيب مكحاف كوؤاج نإف ...

 .. اهيف ةاروتلا مهدنعو كنومكحي فيكو

 ... سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو

 ... مهءاوهأ عبتت الو

 ... عبتت الو هللا لزنأ امب مهنيب مكحا نأو

 ... اهوذختا ةالصلا ىلإ متيدان اذإو

 ... كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأ اي

 .. تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيل

 مرح متنأو ديصلا اولتقت ال

 ... هنم هللا مقتنيف داع نمو ...

 ... ًاعاتم هماعطو رحبلا ديص مكل هللا لحأ

 ... غالبلا الإ لوسرلا ىلع ام

 ملال ١
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 ... ةبئاس الو ةريحب نم هللا لعج ام

 ...مكنيب ةداهش اونمآ نيذلا اهيأ اي
 0 مكنم لدع اوذ نانثا ةيصولا نيح

 ... اقحتسا امهنأ ىلع رثع نإف

 ...اههجو ىلع ةداهشلاب اوتأي نأ ىندأ كلذ

 ... دعب ناميأ درت نأ اوفاخي وأ ...

 ةيكم (5) ماعنألا ةروس
 ... تاومسلا قلخ يذلا هّلل دمحلا

 ... انتايآ يف نوضوخي نيذلا تيأر اذإو

 ... رزآ هيبأل ميهاربإ لاق ذإو

 ..يف اهب اودتهتل موجنلا مكل لعج يذلا وهو
 ... وه الإ هلإ ال مكبر هللا مكلذ

 ... كبر نم كيلإ يحوأ ام عبتا
 ... هللا نود نم نوعدي نيذلا اوبست الو

 ... نإ هيلع هللا مسا ركذ امم اولكف

 ...هيلع هللا مسا ركذ امم اولكأت الآ مكل امو

 ... هيلإ تررطضا ام الإ

 ... ثرحلا نم أرذ ام هلل اولعجو

 ... لتق نيكرشملل نيز كلذكو

 هذه... - ...ثرحو ماعنأ هذه اولاقو

 ...ماعنألا

 ... ًاهفس مهدالوأ اولتق نيذلا رسخ دق

 ... هداصح موي هقح اوتآو 0
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 .. معاط ىلع ًامرحم يلإ يحوأ اميف دجأ ال لق

 .ء. انمرح اوداه نيذلا ىلعو

 ... نيذلا مكءادهش مله لق

 ... مكبر مرح ام لتأ اولاعت لق

 ... ناك ولو اولدعاف متلق اذإو

 ... ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو

 ةيكم )١( فارعألا ةروس
 ... مكيلع انلزنأ دق مدآ يب اي

 ... ناطيشلا مكننتفي ال مدآ ىنب اي

 ...مدآ ينب اي

 ... ًاعيمج اهيف اوكرادا اذإ ىتح ...

 ... ًادوه مهاخأ داع ىلإو

 ... احلاص مهاخأ دومث ىلإو

 ... مه مانصأ ىلع نوفكعي موق ىلع اوتأف

 .. رشعب اهانمهتأو ةليل نيثالث ىسوم اندعاوو

 ...يمآلا ينلا لوسرلا نوعبتي نيذلا

 ...ثئابخلا مهيلع مرحيو

 .. مهيلع تناك ىلا لالغألاو

 . ... يمألا ينلا هلوسرو هللاب اونمآف

 .. ةرضاح تناك ىلا ةيرقلا نع مهأساو

 ... مهبذعم وأ مهكلهم هللا ًاموق نوظعت مل
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 ... نوملعي ال ثيح نم مهجردتسنس ...

 ... اهيلإ نكسيل اهجوز اهنم لعجو ...
 ... اوتصنأو هل اوعمتساف نآرقلا ئرق اذإو

 ةيندم (4) لافتألا ةروس

 ... لافنألا نع كنولأسي

 ... متيقل اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ... ًافرحتم الإ هربد ذئموي مهوي نمو
 ... هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ... اوهتتي نإ اورفك نيذلل لق
 .. ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو

 .. ءيش نم متمنغ امنأ اوملعاو

 ... لبناف ةنايخ موق نم نفاخت امإو
 .. ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو

 ... لاتقلا ىلع نينمؤملا ضرح ينلا اهيأ اي
 ...ًافعض مكيف نأ ملعو مكنع هللا ففخ نآلا

 ةيندم (4) ةيوتلا ةروس
 ...هللا نم ناذأو 0 هلوسرو هللا نم ةءارب

 ... متدهاع نيذلا الإ ...

 ...مرحلا رهشألا خلسنا اذإف

 ... مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف

 .. هرجأف كراجتسا نيكرشملا نم دحأ نإو

 ... هللا دنع دهع نيكرشملل نوكي فيك

 ... دجسملا اوبرقي الف سجن نوكرشملا امنإ

 ..رخآلا مويلاب الو هّللاب نونمؤي ال نيذلا اولتاق
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 نورغاص مهو ...

 3 مهرابحأ اوذخمت ا - ... ريزع دوهيلا تلاقو

 - ىمحي موي ٠ ...بهذلا نوزنكي نيذلاو

 ...منهج ران يف اهيلع ىمحي موي
 ... يف أارهش رشع انثا هللا دنع روهشلا ةدع نإ
 ...ةفاك نيكرشملا اولتاقو
 ... رفكلا يف ةدايز ءيسنلا امنإ
 ...هورصنت الإ - ... ًاباذع مكبذعي اورفنت الإ

 ...ًابيرق ًاضرع ناك ول - ...ًالاقثو ًافافخ اورفنا
 مهو... - ...اودعأل جورخلا اودارأ ولو

 نوحرف

 ... رفكلا ةملك اولاق دقلو اولاق ام هللاب نوفلحي

 ... رفغتست نإ مهل رفغتست ال وأ مهل رفغتسا

 نيفلاخلا عم ...- ... مهدعقمب نوفلخملا حرف

 نوملعي ال مهف ... - ... ءافعضلا ىلع سيل

 ...هللا انابن دق مكل نمؤن نل اورذتعت ال لق ...

 ... مهيلإ متبلقنا اذإ مكل هللاب نوفلحيس

 ... نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلاو

 .. هدابع نع ةبوتلا لبقي وه هللا نأ اوملعي ملأ

 ... هللاو اورهطتي نأ نوبحي لاجر هيف ...

 ... مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ

 ...ةقفن نوقفني الو - ... ةنيدملا لهأل ناك ام

 ...ةريبك الو ةريغص ةقفن نوقفني الو
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 ... رفن الولف ةفاك اورفنيل نونمؤملا ناك امو
 ... رافكلا نم مكنولي نيذلا اولتاق

 ...يف نيذلا امأو - ...ةروس تلزنأ ام اذإو

 ةيكم )٠١( سنوي ةروس
 .دعب نم الإ عيفش نم ام رمألا ربدي
 ... نيذلا لاق انتايآ مهيلع ىلتت اذإو

 .. ءاشي نم يدهيو مالسلا راد ىلإ وعدي هللاو

 ... هيف اونكستل ليللا مكل لعج يذلا وه

 ةيكم )١١( دوه ةروس
 .هيلإ اوبوت مث مكبر اورفغتسا نأو
 .. اهقزر هللا ىلع الإ ضرألا يف ةباد نم امو

 .هموق ىلإ ًاحون انلسرأ دقلو
 .كلهأو نينثا نيجوز لك نم اهيف لمحا

 .. حون اي لاق « ... نإو يلهأ نم يبا نإ...

 ... ًادوه مهاخأ داع ىلإو
 ... ًاحلاص مهاخأ دوم ىلإو
 ... مايأ ةثالث مكراد يف اوعتمت ...
 .. قاحسإ ءارو نمو قاحسإب اهانرشبف

 ... ًابيعش مهاخأ نيدم ىلإو

 ... داسفلا نع نوهني ةيقب ولوأ ...

 ةيكم (١؟١) فسوي ةروس
 ... ضرألا يف فسويل انكم كلذكو
 ... ةئيدملا يف ةوسن لاقو

 ... ةمأ دعب ركذاو

 .انملع امب الإ اندهش امو
 ... اهيف انك ىتلا ةيرقلا لأساو

 ... نيقدصتملا يرجي هللا نإ
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 ةيندم )١7( دعرلا ةروس

 .. ءاشي نم اهب بيصيف قعاوصلا لسريو
 .. ءيش لك قلاخ هللا

 ... بابلألا ولوأ ركذتي امنإ ...

 ... قاثيلا نوضقنيالو هللا دهعب نوفوي ...

 ... ةنعللا مهل كئلوأ

 بولقلا نئمطت هللا ركذب الأ
 ... ًايبرع ًامكح هانلزنأ كلذكو
 باتكلا مأ هدنعو تبثيو ءاشي ام هللا وحمي

 باسحلا عيرس وهو همكحل بقعم ال
 ةيكم )١4( ميهاربإ ةروس
 ... سانلا جرختل كيلإ هانلزنأ باتك رلا

 ... هموق ناسلب الإ لوسر نم انلسرأ امو

 ... ضرألاو تاومسلا قلخ ...

 ... يوهت سانلا نم ةدئفأ لعجاف

 ةيكم )1١( رجيحلا ةروص
 ... حقاول حايرلا انلسرأو

 ... نآرقلاو يناثملا نم ًاعبس كانيتآ دقلو

 ...كانيفك انإ - ...ضرعأو رمؤت امب عدصاف

 نيقيلا كيتأي ... - ...قيضي كنأ ملعن دقلو

 ةيكم )١11( لحنلا ةروس
 ... قحلاب ضرألاو تاومسلا قلخ

 ... نوميست هيف ...

 ... نودتهي مه مجنلابو تامالعو

 0 امم مكيقسن ةربعل ماعنألا يف مكل نإو
 ... ردقي ال اكولمم دبع الثم هللا برض

 ... مكتاهمأ نوطب نم مكجرخأ هللاو

 .. ءيش لكل ًانايبت باتكلا كيلع انلزنو
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 ... هّللاب ذعتساف نآرقلا تأرق اذإف

 ... امب ملعأ هللاو ةيآ ناكم ةيآ انلدب اذإو

 ... رشب هملعي امنإ نولوقي مهنأ ملعن دقلو

 ...هبلقو هركأ نم الإ هناميإ دعب نم هللاب رفك نم

 ... مرح امنإ « ...ًالالح هللا مكقزر امم اولكف
 ...مدلاو ةتيملا مكيلع مرح امنإ
 ... هلل ًاتناق ةمآ ناك ميهاربإ نإ

 ةيكم )١7( ءارسإلا ةروس
 ىرخأ رزو ةرزاو رزتالو
 ... اهيعس اه ىعسو ةرخآلا دارأ نمو

 ... نيكسملاو هقح ىبرقلا اذ تآو
 ًاليبس ءاسو ةشحاف ناك هنإ انزلا اوبرقت الو

 ... هيلول انلعج دقف ًامولظم لتق نمو

 ... رصبلاو عمسلا نإ ملع هب كل سيل ام فقت الو
 ... قرخت نل كنإ ًاحرم ضرألا يف شمت الو
 ... نيبو كنيب انلعج نآرقلا تأرق اذإو

 ... ًاروبز دواد انيتآو ...

 ... ةنتف الإ كانيرأ يتلا ايؤرلا انلعج امو ...

 ... مدآ ينب انمرك دقلو

 ... ليللا قسغ ىلإ سمشلا كولدل ةالصلا مقأ

 نأ ىسع كل ةلفان هب دجهتف ليللا نمو

 ... اهب تفاخت الو كتالصب رهجت الو ...
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 ةيكم (16) فهكلا ةروس
 ىده مهاندزو مهبرب اونمآ ةيتف مهنإ

 ةيكم (1) ميرم ةروس
 ... ىيحي همسا مالغب كرشبن انإ ايركزاي
 ... ىلع جرخف ...سانلا ملكت الآ كتيآ ...
 ... هيبأل لاق ذإ « ... باتكلا يف ركذاو

 ... هنإ ليعامسإ باتكلا يف ركذاو

 ةيكم )٠١( هط ةروس

 ... ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا
 ىفخأو رسلا ملعي ...
 يركذل ةالصلا مقأو ...

 ... ىعست اب سفن لك ىزجتل
 يلوف اوهقفي . يناسل نم ةدقع للحاو

 ةيكم )7١( ءايبنألا ةروص

 ... اوسحأ املف « ... ةيرق نم انمصق مكو

 نولأْسُي مهو لعفي امع لأَسُي ال
 .. اهب انيثأ لدرخ نم ةبح لاقثم ناك نإو ...

 نوفكاع اهل متنأ ىتلا ليثامتلا هذه ام
 ...اولوت نأ دعب مكمانصأ نديكأل هللاتو

 ... ناميلس اهانمهفف « ... ناميلسو دوادو

 ... مكنصحتل مكل سوبل ةعنص هانملعو
 ... مهعم مهلثمو هلهأ هانيتآو

 ... كئلوأ ىنسحلا انم مهل تقبس نيذلا نإ
 ... ركذلا دعب نم روبزلا يف انبتك دقلو

 ةيندم )7١( جحلا ةروس

 0 سانلل هانلعج يذلا مارحلا دجسملاو 5
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 .. تامولعم مايأ يف 0

 ... مهرودن اوفويلو مهئفت اوضقيل مث
 ... اهنإف هللا رئاعش مظعي نمو كلذ
 ... قيتعلا تيبلا ىلإ اهلحم مث ...
 ... هللا رئاعش نم مكل اهانلعج ندبلاو
 ...اومعطأو اهنم اولكف اهبونج ثبجو اذإف
 ... اوجرخأ نيذلا « ... نولتاقي نيذلل نذأ

 ... مهرايد نم اوجرخأ نيذل

 .. نإ هل اوعمتساف لثم برض سانلا اهيأ اي
 ... اودجساو اوعكرا ...
 ...هداهج قح هللا يف اودهاجو
 ... ميهاربإ مكيبأ ةلم

 ةيكم (717) نونمؤملا ةروس
 .. ةاكزلل مه نيذلاو - ...نونمؤملا حلفأ دق

 ... مه كئلوأف ... - ...مهجورفل مه نيذلاو

 ... هموق ىلإ ًاحون انلسرأ دقلو

 ةيندم (؟4) رونلا ةروس
 ... امهنم دحاو لك اودلجاف ينازلاو ةينازلا

 ... ةينازلاو ةكرشم وأ ةيناز الإ حكتي ال ينازلا

 ... اوبات نيذلا الإ
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 .. ءادهش ةعبرأب هيلع اوؤاج الول

 لقو . ... نم اوضغي نينمؤملل لق
 ...تانمؤملل

 ... مكنم ىمايألا اوحكنأو ...

 ...هللا مهنغي ءارقف اونوكي نإ

 ...احاكن نودجي ال نيذلا فئفعتسيلو

 ... تكلم امم باتكلا نوغتبي نيذلاو ...

 ...ًاريخ مهيف متملع نإ
 ...مكاتآ يذلا هللا لام نم مهونآو

 ... رون نم هلامف ًارون هل هللا لعجي مل نمو
 نوزئافلا مه كئلواف...- ...ىلإ اوعد اذإو

 ... مكيلعو لمح ام هيلع امنإف اولوت نإف

 .. ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأو

 ... ملحلا مكنم لافطألا غلب اذإو

 2 يتاللا ءاسنلا نم دعاوقلاو

 .. جرح جرعألا ىلع الو جرح ىمعألا ىلع سيل
 ... هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا نونمؤملا امنإ

 ةيكم (105) ناقرفلا ةروس
 .. هلبع ىلع ناقرفلا لزن يذلا كرابت

 ... ًاروهط ءام ءامسلا نم انلزنأو

 ... ًارهصو ًأبسن هلعجف ...
 .. تومي ال يذلا يحلا ىلع لكوتو
 ... هل فعاضي « ... هللا عم نوعدي ال نيذلاو

 ًامارك اورم اوغللاب اورم اذإو ...

 ةيكم (16) ءارعشلا ةروس

 ... نوعيطأو هللا اوقتاف - ...نيلسرملا طول موق تبذك

 ... نيبم يبرع ناسلب - ... بر نم ليزنتل هنإو
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 ... نيلوألا ربز يفل هنإو

 ... نيبرقألا كتريشع رذنأو

 ةيكم (77) لمنلا ةروس
 ... ضرألاو تاومسلا يف نم ملعي ال لق

 ةيكم )١8( صصقلا ةروس

 .. هرجأتسا تبأاي امهادحإ تلاق

 ... ىدحإ كحكنأ نأ ديرأ ينإ لاق
 .. راسو لجألا ىسوم ىضق املف

 .. هنع اوضرعأ وغللا اوعمس اذإو

 ةيكم (15) توبكنعلا ةروس
 ... ًاثسح هيدلاوب ناسنإلا انيصوو

 ... هموق ىلإ ًاحون انلسرأ دقلو

 0 ًابيعش مهاخأ نيدم ىلاو

 ... انمآ ًامرح هانلعج انأ اوري ملوأ

 ةيكم (0) مورلا ةروس
 .. دمحلا هلو ء ... نوسمت نيح هللا ناحبسف

 ... مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو
 . هديعي مث قلخلا اؤدبي يذلا وهو

 .. تارشبم حايرلا لسري نأ ...

 ةيكم )١"( نامقل ةروس ْ

 ... كيدلاولو يل ركش نأ

 ... لزنيو ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ

 ةيكم ("7) ةدجسلا ةروس
 ... هيف بير ال باتكلا ليزنت «... حملا

 ةيندم (18) بازحألا ةروس
 ... ىحوي ام عبتاو « ...هللا قتا يبلا اهيأاي
 ...هفوج يف نيبلق نم لجرل هللا لعج ام
 مكءانبأ مكءايعدأ لعج امو

 .. نيدلا يف مكناوخإف مهءابآ اوملعت مل نإف
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 ... مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ينلا
 ... مهبولق يف نيذلاو نوقفانملا لوقيذإو

 .. ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف مكل ناك دقل

 ... ناكو لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو

 .. نتنك نإو « ...نتتك نإ كجاوزأل لق ...

 ... نإ ءاسنلا نم دحاأك نتسل ينلا ءاسناي

 ... سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري امثإ ...

 .. هللا تايآ نم نكتويب يف ىلتي ام نركذاو

 ... ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو

 ...هيلع هللا معنأ يذلل لوقت ذإو

 ... اهكانجوز ًارطو ديز اهنم ىضق املف
 ... نكلو مكلاجر نم دحأ ابأ دمحم ناك ام

 نأ لبق نم نهومتقلط مث تانمؤملا متحكن اذإ

 ...مكل امف نهوسحت

 ... اهنودتعت ةدع نم نهيلع مكل امف

 ...كجاوزأ كل انللحأ انإ ينلا اهيأ اي

 ... مهجاوزأ يف مهيلع انضرف ام انملع دق

 ... كيلإ يوؤتو نهنم ءاشت نم يجرت
 ... لدبت نأ الو دعب نم ءاسنلا كل لحيال

 ... هللا لوسر اوذؤت نأ مكل ناك امو ...

 ... ينلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ

 ةيكم (”4) أبس ةروس
 ءيش اهيف رسفي م

 ةيكم (؟0) رطاف ةروس
 ... الف ةمحر نم سانلل هللا حتفي ام

 ... تارف بذع اذه نارحبلا يوتسيامو

 ىرخأ رزو ةرزاو رزتالو

 ةيكم (1) سي ةروس
 نوبذكت الإ... -...باحصأ ًالثم ممل برضاو
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 6 هل يغبني امو رعشلا هانملع امو

 ةيكم ("0/) تافاصلا ةروس

 ... نيلسرملا نمل سنوي نإو
 ...نيضحلملا نم ناكف مهاسف « ... كلفلا ىلإ قبأ ذإ

 ةيكم ("8) ص ةروس
 ... هجاعن ىلإ كتجعن لاؤسب ...

 ... ضرألا يف ةفيلخ كانلعج انأ دواد اي

 ... هب برضاف ًاثغض كديب ذخو

 ةيكم (9) رمزلا ةروس
 ... قحلاب ضرألاو تاومسلا قلخ

 ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو
 ... هبر اعد رضلا ناسنإلا سم اذإو

 .. بابلألا ولوأ ركذتي امنإ
 ... لوقلا نوعمتسي نيذلا « دايع رشبف ...

 ... جوع يذ ريغ ًايبرع ًانآرق
 ... اهتوم نيح سفنألا ىفوتي هللا

 ليكو ءيش لك ىلع وهو ءيش لك قلاخ هللا

 ... كلبق نم نيذلا ىلإو كيلإ يحوأ دقلو

 ةيكم (40) رفاغ ةروس
 رودصلا يفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعي

 ةيكم )١:( تلصف ةروس

 ميحرلا نمحرلا نم ليزنت - ... مح
 ... ًارصرص ًاحير مهيلع انلسرأف
 ... اوربكتسا نإف - ... ليللا هتايآ نمو

 ... لطابلا هيتآي ال - زيزع باتكل هنإو

 ... ًايمجعأ ًانآرق هانلعج ولو

 ةيكم (47) ىروشلا ةروس
 ...ًايبرع ًانآرق كيلإ انيحوأ كلذكو
 ... اطوح نمو ىرقلا مأ رذنتل

 دءة١

 ليففوا

 لف
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 ... مهنيب ىروش مهرمأو
 .. نم وأ ًايحو الإ هللا هملكي نأ رشبل ناك امو

 ...انرمأ نم ًاحور كيلإ انيحوأ كلذكو
 ...ميقتسم طارص ىلإ يدهتل كنإو
 .يذلا هللا طارص

 ةيكم (؛5") فرخزلا ةروس

 ... مهراثآ ىلع انإو ةمأ ىلع انءابآ اندجو انإ

 ... كيلإ يحوأ يذلاب كسمتساف

 ... كموقلو كل ركذل هنإو

 نوملعي مهو قحلاب دهش نم الإ ..

 ةيكم (44) ناخدلا ةروس

 ءيش اهيف رسفي م

 ةيكم (40) ةيثاجلا ةروس
 ... اهعبتاف رمألا نم ةعيرش ىلع كانلعج مث

 ... كلذب مهل امو رهدلا الإ انكلهي امو ...

 ةيكم (45) فاقحألا ةروس

 .. يردأ امو لسرلا نم ًاعدب تنك ام لق

 ةيندم (47) دمحم ةروس

 .. باقرلا برضف اورفك نيذلا متيقل اذإف
 ... اونمآ نيذلا ىلوم هللا نأب كلذ
 ... مكنم نيدهاجملا ملعن ىتح مكنولبنلو

 ... لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأو

 ةيندم (48) حتفلا ةروس

 .. كل هللا رفغيل - :ًائيبم ًاحتف كل انحتف انإ
 ... هللا نوعيابي امنِإ كنوعيابي نيذلا نإ

 .. كنوعيابي ذإ نينمؤملا نع هللا يضر دقل

 ١ثه١

١1١١51 

١١1152556 

 لقح

 " 51#ه١١15

  515 514ه١١1

  1١5135 14ل515: ه١١1

١" 

١" 

 لا لا

 لمخ ١1175

١14 

 لالا 53# ١115.158

 56١5 4ل ؟١15

 قمرا ١١6١١0156١

١6 

١6 

١5١607” 565١ 

١6 

 ؟5؟١

 16ه

 م١١56

 ها/ ١

 4١م

 ١115414

 ليرلا لا

 ل61 155١ل ”١55

١17 

 ل561 ١554



”> 

”> 

 ذي

39> 

_ 

 نيكط للملا ١اس

1 

1 

1 

١ 

15 

:١ 

05 

1١ 

 ناك
4" 
8 
 3و

 ...مارحلا دجسملا نع مكودصو اورفك نيذلا مه

 ... تائمؤم ءاسنو .نونمؤم لاجر الول ...

 .. نلخدتل قحلاب ايؤرلا هلوسر هللا قدص دقل

 .. ءادشأ هعم اونمآ نيذلاو هللا لوسر دمحم

 ةيندم (44) تارجحلا ةروس

 ... هللا يدي نيب اومدقت ال ...

 ... ينلا توص قوف مكتاوصأ اوعفرت ال

 ... قساف مكءاج نإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ...اوحلصاف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو

 .. ةوخإ نونمؤملا امنإ
 3335 اوسسجت الو 333

 .. مكانلعجو ىثنأو ركذ نم مكانقلخ انإ ...

 ... نكلو اونمؤت مل لق انمآ بارعألا تلاق

 ةيكم (5:0) ق ةروس
 ... ديجملا نآرقلاو ق

 ... ًاكرابم ءام ءامسلا نم انلزنو
 ... تاقساب لخنلاو
 ... سوسوت ام ملعنو ناسنإلا انقلخ دقلو

 ةيكم )0١( تايراذلا ةروس

 ميقعلا حيرلا مهيلع انلسرأ ذإ ..

 نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو

 ةيكم (01) روطلا ةروس
 ... مهانتلأ امو مهتيرذ مهب انقحلا ...

 ةيكم (08) مجنلا ةروس
 ىوه اذإ مجنلاو
 ...رزو ةرزاو رزت.الا - ... يف امب ابني. مأ

 ىرخأ رزو ةرزاو رزت ال نأ

 | ىكبأو كحضأ وه هنأو
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 نودماس متنأو ...

 اودبعاو هلل اودجساف ...

 ةيكم (04) رمقلا ةروس
 رمقلا قشناو ةعاسلا تبرتقا
 .. ًارصرص ًاحير مهيلع انلسرأ انإ

 ةيندم (005) نمحرلا ةروس
 ءيش اهيف رسفي مل
 ةيكم (55) ةعقاولا ةزوس

 ًابارتأ ًابرع - ةعوفرم شرفو
 نورهطملا الإ هسميال

 ةيندم (00) ديدحلا ةروس

 ءيش اهيف رسفي مل
 ةيندم (058) ةلداجملا ةروس

 .. اهجوز يف كلداجت ىتلا لوق هللا عمس دق
 3 مهئاسن نم مكنم نورهاظي نيذلا

 ...مهئاسن نم نورهاظي نيذلاو

 ... نيرفاكللو ... « ... نورهاظي نيذلاو

 ... سلاجملا يف اوحسفت مكل ليق اذ

 ةيندم (505) رشحلا ةروس
 ... لهأ نم اورفك نيذلا جرخأ يذلا وه

 ... ىلع ةمئاق اهومتكرت وأ ةنيل نم متعطق ام

 .. هلع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكاتآ امو

 .ه1١
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 الخل ا
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 نيرجاهملا ءارقفلل
 ميحر فوؤر ... -... هلوسر ىلع هللا ءافأ ام

 ... ةنصحم ىرق يف الإ ًاعيمج مكنولتاقي ال
 ةيندم )٠0( ةنحتمملا ةروس

 ... يودع اوذختت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ...تارجاهم تانمؤملا مكءاج اذإ

 ... رافكلا ىلإ نهوعجرت الف
 ... رافكلا ىلإ مكجاوزأ نم ءيش مكتاف نإو

 ةيندم )5١( فصلا ةروس

 ... هليبس يف نولتاقي نيذلا بحي هللا نإ

 ... نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ يذلا وه

 ةيندم (1؟) ةعمجلا ةروس
 ... نييمألا يف ثعب يذلا وه

 ... موي نم ةالصلل يدون اذإ ...

 ... يف اورشتناف ةالصلا تيضق اذإف

 ... اوضفنا أوه وأ ةراجت اوأر اذإو

 ةيندم (7) نوقفانملا ةروس

 نوهقفي ال مهف...- ... نوقفانملا كءاج اذإ

 ... زعألا نجرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نئل
 ةيندم (14) نياغتلا ةروس

 ... ضرألاو تاومسلا قلخ

 ... لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأو

 ةيندم (10) قالطلا ةروس
 ... نهتدعل نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذإ
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 . مكنم لدع يوذ اودهشأو

 ...هلل ةداهشلا اوميقأو
 ...ًاجرحم هل لعجي هللا قتي نمو

 ... ضيحملا نم نسئي يئاللاو

 ... اوقفنأف لمح تالوأ نك نإو ...

 ... هيلع ردق نمو هتعس نم ةعس وذ قفنيل

 ةيندم (55) ميرحتلا ةروس

 ... هللا ضرف دق « ... مرحت مل ينلا اهيأ اي

 .. ةراجحلاو سانلا اهدوقو

 ةيكم (57) كلملا ةروس
 .. ءامسلا يف نم متنمأء « ... لعج يذلا وه

 ةيكم (58) ملقلا ةروس
 نوملعي ال ثيح نم مهجردتسنس

 ةيكم (549) ةقاحلا ةروس

 ءيش اهيف رسفي مل

 ةيكم )7١( جراعملا ةروس

 ... ىلع الإ . نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو
 ...نومئاق مهتاداهشب مه نيذلاو

 ةيكم )7١( حون ةروس
 ًاحون انلسرأ انإ
 ءامسلا لسري « ًارافغ ناك هنإ مكبر اورفغتسا

 3 رمقلا لعجو 66 ًاقابط تاومس عيب

 ...ًاريثك اولضأ دقو « ...مكتهلا نرذت ال ...
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 ةيكم (71) نجلا ةروس
 ... هللا عم اوعدت الف هلل دجاسملا نآو

 ةيكم (7/8) لمزملا ةروس
 ...ًاليترت نآرقلا لترو - لمزملا اهيأ اي

 ... يثلث نم ىندأ موقت كنا ملعي كبر نإ

 ةيكم (74) رثدملا ةروس
 رهطف كبايثو

 ةيكم (0) ةمايقلا ةروس

 ىدس كرتي نأ ناسنإلا بسحيأ

 ةيندم (75) ناسنإلا ةروس
 ... هيلتبن جاشمأ ةفطن نم ...

 .. هرش ناك ًاموي نوفاخيو رذنلاب نوفوي

 ...هبح ىلع ماعطلا نومعطيو

 ًاروكشم مكيعس ناكو

 ... هللا ءاشي نأ الإ نوؤاشت امو

 ةيكم (/7/) تالسرم لا ةروس

 افرع تالسرملاو

 نورذتعيف مهل نذؤي الوءنوقطني ال موي اذه
 نيبذكملل ذئموي ليو « ... لصفلا موي اذه

 ةيكم (4) أبنلا ةروس
 ءيش اهيف رسفي مل
 ةيكم (/) تاعزانلا ةروس

 ... كبر ىلإ - ... نايأ ةعاسلا نع كنولأسي

 ةيكم )60١( سبع ةروس
 ءيش اهيف رسفي مل

 ةيكم (81) ريوكتلا ةروس
 تروك سمشلا اذإ
 تلتق بنذ يأب « تلئس ةدوءوملا اذإو

 ترضحأ ام سفن تملع - ... سمشلا اذإ
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 سفنت اذإ حبصلاو . سعسع اذإ ليللاو
 نيملاعلا بر ءاشي نأ الإ نوؤاشت امو

 ةيكم (81) راطفنإلا ةروس
 ءيش اهيف رسفي مل

 ةيكم (80) نيففطملا ةروس
 نوبوجحمل ذئموي مهبر نع مهنإ الك

 ةيكم (14) قاقشنالا ةروس
 تقشنا ءامسلا اذإ

 ةيكم (40) جوربلا ةروس
 دوهشمو دهاشو

 ةيكم (81) قراطلا ةروس
 قراطلاو ءامسلاو

 ... نيب نم جرخي - قلخ مم ناسنإلا رظنيلف

 ةيكم (80) ىلعألا ةروس
 ىلعألا كبر مسا حبس

 ىلصف هبر مسا ركذو « ىكزت نم حلفأ دق
 ةيكم (84) ةيشافلا ةروس
 ةيشاغلا ثيدح كاتأ له

 ةيكم (14) رجفلا ةروس
 ءيش اهيف رسفي مل

 ةيكم (10) دلبلا ةروس
 ةبرتم اذ ًائيكسم وأ - ةبقعلا محتقا الف

 ةيكم (41) سمشلا ةروس
 اهاسد نم باخ دقو

 ةيكم (11) ليللا ةروس
 ىشغي اذإ ليللاو

 ىتشل مكيعس نإ

 ةيكم (59) ىحضلا ةروس
 ءيش اهيف رسفي مل
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 ةيكم (44) حرشلا ةروس
 كركذ كل انعفرو

 ةيكم (10) نيتلا ةروس
 ءيش اهيف رسفي مل

 ةيكم (45) قلعلا ةروس
 قلخ يذلا كبر مساب أرقا

 برتقاو دجساو

 ةيكم (917) ردقلا ةروس
 رهش فلأ نم ريخ ردقلا ةليل

 ةيندم (9/) ةنيبلا ةروس
 ... نم الإ باتكلا اوتوأ نيذلا قرفت امو

 ... نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل الإ اورمأ امو

 .. تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ

 ةيندم (949) ةلزلزلا ةروس
 اهازلز ضرألا تلزلز اذإ
 ...لاقثم لمعي نمو - ...ةرذ لاقثم لمعي نمف

 ةيكم )٠٠١( تايداعلا ةروس

 ءيش اهيف رسفي مل

 ةيكم )٠١١( ةعراقلا ةروس

 ءيش اهيف رسفي مل

 ةيكم )٠١7( رثاكتلا ةروس
 ءيش اهيف رسفي مل

 ةيكم )"٠١( رصعلا ةروس

 ربصلاب اوصاوتو - رصعلاو
 ةيكم )٠١4( ةزمهلا ةروس

 ءيش اهيف رسفي مل

 ةيكم )٠١١5( ليفلا ةروس
 ءيش اهيف رسفي مل

 همم ١

 5ا/ ١5

 ا/ ١55

1144 

 تا ل شا لا

1154 
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 ل

 1١ه" ل107 40

١105214050 14 
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١15١ 

١15١ 



 : تاظحالم

 ةيكم )٠١5( شيرق ةروس
 ... شيرق فاليإل

 ةيكم )٠١1( نوعاملا ةروس
 نوعاملا نوعنميو - نيلصملل ليوف

 ةيكم )1١8( رثوكلا ةروس
 ءيش اهيف رسفي م
 ةيكم )1٠١5( نورفاكلا ةروس
 نودبعت ام دبعأ ال - نورفاكلا اهيأ اي لق

 ةيندم )1١١( رصنلا ةروس
 ءيش اهيف رسفي مل
 ةيكم )١١١( دسملا ةروس

 ءيش اهيف رسفي م
 ةيكم (١١؟) صالخإلا ةروس

 دحأ هللا وه لق

 ةيكم )١١7( قلفلا ةروس
 قلفلا برب ذوعأ لق
 دسح اذإ دساح رش نمو

 ةيكم )١١4( سانلا ةروس
 سانلا برب ذوعأ لق

١17 

١15” 15 

 لا

١14 

١151 

 ل4 ١15521156

 6ا/ ١

 لقاتل ل5525 4

 ١114

١ 

١17٠١.14 

١ 

١: 

١171١ 114 

 اهنم يندملاو يكملا نايب عم فحصملا ينف.ةدراولا تايآلاو روسلا بيترت قفو سرهفلا اذه بتر ١-

 . ةرونملا ةنيدملا يف عوبطملا فحصملل ادانتسا

 ١- ةروس /405 / : اهنم ءيش ريسفت يعفاشلا مامإلا نع درو ىتلا روسلا عومجم غلب .

 . ةيآ /740 / : روسلا هذه يف يعفاشلا مامإلا اهرسف ىتلا تايآلا عومجم غلب امك -'

 . ةروس /١9/ : تغلب دقف يعفاشلا مامإلا نع ريسفتلا نم ءيش يأ اهيف دري مل يتلا روسلا امأ -5

١8 
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 عجارملا رداصملا

 . ةرونملا ةنيدملاب فيرشلا فحصملا ةعابطل ه5415١ : ماع رادصإ : ميركلا نآرقلا

 ةيمالسإلا ةبتكملا « يقابلا دبع داؤف دمحم هعضو : ميركلا نآرقلا ظافلأل سرهفملا مجنعملا

 فلألا فرح

 ةفرعملا راد « راجنلا يرهز دمحم /هححص « يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامولل : مآلا

 دلجمو . ينزملا رصتخمل دلجم عم . تادلجم ةعبرأ ) نانبل - توريب « رشنلاو ةعابطلل

 . ( سراهفلا
 راد « بلطملا دبع يزوف تعفر .د /جيرختو قيقحت . يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلل : مألا

 ءم١١٠٠/ها577 : ماع « ىلوألا ةعبطلا « ةروصنملا - رصم « رشنلاو ةعابطلل ءافولا

 . مألا باتكل يقابلاو « ةلاسرلل اهيف لوألا (ًادلجم رشع دحا)
 هشماوه بتك « يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ مامإلا /هعمج ٠ يعفاشلا مامإلل : نآرقلا ماكحأ

 مها : ماعل «نانبل - توريب «ةيملعلا بتكلا راد ؛قلاخلا دبع ىنغلا دبع هيلع قلعو

 .م14

 ةعبطلا نع ةروصم « ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ مامإلل : ةباحصلا زبيمت يف ةباصإلا
 .ما114 ماع عبط ء رصم - ةرهاقلا . ةداعسلا ةعبطم « ىلوألا

 رداقلادبع .د /قيقحت « يفوطلا يرصرصلا يوقلا دبع نب ناميلس : ريسفتلا ملع يف ريسكإلا
 . رصم - ةرهاقلا « بادآلا ةبتكم . نيسح

 « ةفرعملا راد ٠ يطويسلا نمحرلا دبع نب نيدلا لالج مامإلل : نآرقلا مولع يف ناقتإلا

 . نائبل - توريب
 . نانبل - توريب « ةفرعملا راد « ينالقابلا ركب وبأ يضاقلل : نآرقلا زاجعإ

 « يسدقلا ةبتكم « يرمنلا ربلا دبع نبا مامإلل : ءاهقفلا ةثالثلا ةمئألا لئاضف يف ءاقتنالا

 . رصم - ةرهاقلا

 دمحأ دمحم /قيقحت ١ يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلل : ( لقتسم باتك ) ثيدحلا فالتخا

 /ه ١505 : ماع « ىلوألا ةعبطلا « نانبل - توريب « ةيملعلا بتكلا راد « زيزعلا دبع

 .م1145

 راد . يعفاشلا سردإ نب دمحم مامإلل : ( ينزملا رصتخم عم عوبطم ) ثيدحلا فالتخا

 . نائبل - توريب « ةفرعملا

١١5١ 
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 . ( يقشمدلا يعرزلا ركب يبأ نب دمحم ) ةيزوجلا ميقلا نبا مامإلل : نيعقوملا مالعإ

 « ةرشع ةثلاثلا ةعبطلا ؛نانبل - توريب ٠ نييالملل ملعلا راد « يلكرزلا نيدلا ريخ : مالعألا

 .م1994 : ماعل

 « رداص راد « حلاملا ضاير دمحمو ةظابأ رازن /د : ( مالعألا باتكل ليذ ) مالعألا مامتإ

 .م1949489 : ماع « ىلوألا ةعبطلا « نانبل - توريب

 « نانبل - توريب ١ يمالسإلا بتكملا « ةكرب ليلخ ميهاربإ : ريسفتلا يف هدهوهجو ةيميت نبا

 1 .م19484 : ماع « ىلوألا ةعبطلا

 ةرهاقلا « فراعملا راد « يدنجلا ميلحلا دبع : لوصألا عضاوو ةنسلا رصان يعفاشلا مامإلا

 .م198؟ : ماع « ةيناثلا ةعبطلا ء رصم -

 - ةدج . (71) ةريغصلا ةبتكملا ةلسلس . يبرعلا دمحأ : بيدألا هيقفلا يعفاشلا مامإلا

 .م19178 /ه17948 : ماع « ىلوألا ةعبطلا « ةيدوعسلا

 « يعفاشلا مامإلا ةبتكم ٠ ديشرلا هللا دبع نب دمحم : مالعألا باتك حيحصتب مالعإلا

 « لوألا ةعبطلا ٠ نانبل - توريب « رشنلاو ةعابطلل مزح نبا رادو « ةيدوعسلا - ضايرلا

 « يصابرشلا دمحأ .د : ةعبرألا ةمئألا

 راد « يبطرقلا ربلا دبع نب هللا دبع نب فسوي مامإلل : باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا

 . نائبل - توريب «٠ ركفلا

 2 ةفرعملا راد 3 يلازغلا دماح يبأ مامولل : نيقثملا ةداسلا فاحت حرشب نيدلا مولع ءايحإ

 . نانبل - توريب
 راد . (؟) نيملسملا مالعأ ةلسلس « رقدلا ىنغلا دبع : ربكألا ةنسلا هيقف يعفاشلا مامإلا

 .م٠194١/ه١٠14١ : ماع . ةسماخلا ةعبطلا , ةيروس - قشمد « ملقلا

 ؛ةيملعلا بتكلا راد . يزارلا متاح يبأ نب نمحرلا دبع دمحم مامإلل : هبقانمو يعفاشلا بادآ

 .م19807 /ه7/"11“ : ماع عبط . قلاخلا دبع ىينغلا دبع /قيلعتو قيقحت « نانبل - توريب

 ةعبطلا « نائبل - توريب «٠ ثيدحلا رصعلا ٠ يواقرشلا نمحرلا دبع : ةعستلا ءاهقفلا ةمئآ

 .م1946 : ماع « ةيناثلا

 «ةيملعلا بتكلا راد  هيولاخ نب دمحأ نب نيسحلا : ميركلا نآرقلا نم ةروس نيثالث بارعإ
 . ةيدوعسلا - ةمركملا ةكم ءزابلا راد عيزوت « نانبل -توريب

 دمحأ .د /قيقحت . يونوقلا مساق : ءاهقفلا نيب ةلوادتملا ظافلآلا تافيرعت يف ءاهقفلا سينأ

 /ه5505١ :ماع «ىلوألا ةعبطلا «ةيدوعسلا - ةدج ءرشنلل ءافولا راد «يسيبكلا قازرلا دبع

 .ماؤ45

 0 تادلد
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 ءابلا فرح

 « ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم /قيقحت «٠ يشكرزلا نيدلا ردب مامإلل : نآرقلا مولع يف ناهربلا
 .ها٠5٠1١ : ماع « ةثلاثلا ةعبطلا ء نابل - توريب . ركفلا راد

 ضايرلا « ةبوتلا ةبتكم ٠ يمورلا نمحرلا دبع نب دهف .د : هجهانمو ريسفتلا لوصأ يف ثوحب
 .ها111١ : ماع « ىلوألا ةعبطلا « ةيدوعسلا -

 . ةيرصعلا ةبتكملا ء يطويسلا نيدلا لالج مامإلل : ةاجنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب

 . نانبل - اديص

 ءاتلا فرح

 يمالسإلا ركفلا راد « لينلا وبأ مالسلا دبع نب دمحم .د /قيقحت : ربج نب دهاجم ريسفت

 .م1986/ه١141١ : ماع « ىلوألا ةعبطلا ء رصم - ةرهاقلا « ةثيدحلا

 . نانبل - توريب « يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد . يسولآلا مامإلل : يناعملا حور ريسفت

 , ركفلا راد « يطانرغلا يسلدنألا نايح يبأ فسوي نب دمحم مامإلل : طيحملا رحبلا ريسفت

 . ها 117 : ماع عبط « نانبل - توريب

 - ةرهاقلا « ةثيدحلا بتكلا راد . يهذلا نيسح نب دمحم .د مامإلل : نورسفملاو ريسفتلا

 .م1906/ها95 : ماع« ةيناثلا ةعبطلا « رصم

 . ركاسع نبا ظفاحلل : ( يعفاشلا مامإلا ةمجرت ) قشمد خيرات

 . يزملا نمحرلا دبع نب فسوي مامولل : لامكلا بيذهت

 - ةرونملا ةئيدملا « ةيفلسلا ةبتكملا . يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحأ مامإلل : دادغب خيرات

 . ةيدوعسلا

 «نائبل - توريب «ةايحلا ةبتكم ءيصحيلا ىسوم نب ضايع يضاقلا مامولل : كرادملا بيترت

 .ها141/ : ماع عبط

 يلع فسوي /حيحصتو رشن . يدنسلا دباع دمحم /هبتر : يعفاشلا مامإلا دئنسم بيترت

 عبط « نائبل - توريب « ةيملعلا بتكلا راد « ينيسحلا راطعلا تزعو « ينيسحلا يواوزلا

 .م١156 مهلا : ماع

 « ةيملعلا بتكلا راد « يوونلا فرش نب نيدلا يبحم مامإلل : تاغللاو ءامسألا بيذهت

 . نانبل - توريب
 رداقلا دبع /هل مدق . يقشمدلا ريثك نب ليعامسإ نيدلا دامع مامإلل : ميظعلا نآرقلا ريسفت

 .م1997 /ه11411" : ماع « ةيروس - قشمد « مالسلا رادو ءاحيفلا راد ةبتكم « طوؤانرألا
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 « نانبل - توريب « ركفلا راد « ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ مامإلل : بيذهتلا بيذهت

 .ها1176 : ماعل  دنحلا . فراعملا ةرئادب ىلوألا ةعبطلا نع ةروصم

 - دابآ رديح «. ةينامثعلا فراعملا ةرئاد « يبهذلا دمحم نيدلا سمش مامإلل : ظافحلا ةركذت

 .م196 5 /ه1١1ا/5 : ماع « ةثلاثلا ةعبطلا . دنهلا

 - ةرهاقلا « ثيدحلا راد « ميحرلا دبع دمحم .د /ةساردو عمج : يرصبلا نسحلا ريسفت

 .م19917 : ماع ءرصم

 ١ ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ مامإلل : سيردإ نب دمحم يناعمل : سيسأتلا يلاوت

 : ماع « ىلوألا ةعبطلا « نانبل - توريب « ةيملعلا بتكلا راد . يضاقلا هللا دبع /قيقحت

 .م1985/ه15

 ١ يوانملا فوؤرلا دبع دمحم : ( يحلطصم يوغل مجعم ) فيراعتلا تامهم ىلع فيقوتلا

 ء ركفلا رادو « نانبل - توريب . رصاعملا ركفلا راد « ةيادلا ناوضر دمحم .د /قيقحت

 .م١1994 /ها١٠4١ : ماع « ىلوألا ةعبطلا ء ةيروس - قشمد

 /هيلع قّلعو هققح ٠ يوونلا فرش نب ىبحي نيدلا يبحم : (هقفلا ةغل ) وأ هيبنتلا ظافلأ ريرحت

 .م1188 /ه١ 1404 : ماع « ىلوألا ةعبطلا . ةيروس - قشمد « ملقلا راد « رقدلا ىنغلا دبع

 ميجلا فرح
 بتكلا راد . يربطلا ريرج نب دمحم مامإلل : ( ريسفت ) نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج
 .م19197١ /ه14157 : ماع  ىلوألا ةعبطلا . نانبل - توريب « ةيملعلا

  ةثلاثلا ةعبطلا ٠ يطرقلا يراصنألا دمحأ نب دمحم مامإلل :( ريسفت ) نآرقلا ماكحأل عماجلا

 .م1951/ه141/ : ماع « نانبل - توريب « يبرعلا باتكلا راد

 . مزح نبا مامإلل : برعلا باسنأ ةرهمج

 «نييعماجلا نم ةنجل هحيحصتو هقيقحت ىلع فرشأ . يمشاهلل دمحأ ديسلل : بدآلا رهاوج
 . نائبل - توريب . فراعملا ةسسؤم

 ٠ يزارلا متاح يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم مامإلل : ليدعتلاو حرجلا

 دمحم /قيقحت .يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلل : ( لقتسم باتك « مألا نم ىقتنم ) ملعلا عامج

 .م14805 /ه506١ :ماع «ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد «زيزعلا دبع دمحأ

 راد . يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامولل : ( عبارلا دلجملا /مآلا عم عوبطم باتك ) ملعلا عامج

 . نائبل - توريب « ةفرعملا

 ءاحلا فرح

 « ثارتلا راد . دنا ءاملع نم ةعومجم هعجار « يولهدلا هللا ىلو : ةغلابلا هللا ةجح

 . ىلوألا ةعبطلا ء رصم - ةرهاقلا
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 نسحملا دبع نب هللا دبع .د /قيقحت «٠ يزاّرلا ايركز نب سراف نب دمحأ : ءاهقفلا ةيلح

 .م1947” /ه507١ : ماع «ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب «عيزوتلل ةدحتملا ةكرشلا ءيكرتلا

 ءاخلا فرح

 . ه1١؟1 : ماع « ىلوألا ةعبطلا ء رصم - ةرهاقلا « ةيريخلا ةعبطملا

 لادلا فرح

 . نانبل - توريب , ةلاسرلا ةسسؤم . يطوبسلا نيدلا لالج مامإلل : روثأملاب ريسفتلا يف روثتملا ردلا

 ١ يجافخ معنملا دبع دمحم .د /قيقحت ١ يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلل : يعفاشلا ناويد

 .م19857 /ها 154٠5 : ماع  ةثلاثلا ةعبطلا , ةيدوعسلا - ضايرلا , فراعملا راد ةبتكم

 دهاجم .د /ةساردو قيقحتو عمج . يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلل : يعفاشلا ناويد

 .م1444١ /ها١٠517 : ماع « ىلوألا ةعبطلا « ةيروس - قشمد « ملقلا راد . تجهب ىفطصم

 لاذلا فرح

 .م 199/4 /ه١ 514 :ماع «ىلوألا ةعبطلا « ةيدوعسلا - ةدج «ةرانملا راد «ةنوالعلا دمحأ :مالعألا ليذ

 ءارلا فرح

 ةبتكملا . ركاش دمحم دمحأ /حرشو قيقحت ٠ يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلل : ةلاسرلا

 . نانبل - توريب « ةيملعلا

 «م١١٠5 /ها 5457 : ماع  ىلوألا ةعبطلا ء« رصم - ةروصنملا ء رشنلاو ةعابطلل ءافولا راد

 . مألا باتكل يقابلاو ةلاسرلل لوألا دلجملا . ( مألا باتك عم ًادلجم رشع دحأ )
 ,يراصنألا هللا دبع /قيقحت ءيقشمدلا نمحرلا دبع نب دمحم : ةمئألا فالتخا يف ةمألا ةمحر

 .ماقؤق١ : ماع ءرطق - ةحودلا « ةينطولا رطق عباطم

 يازلا فرح
 دبع .د /قيقحتو ةسارد . يرهزألا دمحأ نب دمحم : يعفاشلا مامإلا ظافلآ بيرغ يف رهازلا

 : ماع « ىلوألا ةعبطلا « نانبل - توريب « ةيمالسإلا رئاشبلا راد « ينانشب يعوط معنملا

 .م1448/ه848

 راد « يزوجلا نب يلع نب نمحرلا دبع نيدلا لامج مامولل : ريسفتلا ملع يف رسيملا داز

 . لولغز ينويسب نب ديعسلا /هثيداحأ جّرخ , ديع نمحرلا دبع نب دمحم /هققح ءركفلا
 .ما941 /ه01١-5/ : ماع . ىلوألا ةعبطلا « نانبل - توريب

 هلزه١
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 ميق نبا ) يقشمدلا يعرزلا ركب يبأ نب دمحم مامإلل : دابعلا ريش يده يف داعملا داز
 .م19949١ /ه١547١ /ماع « ىلوألا ةعبطلا « نانبل - توريب « مزح نبا راد « ( ةيزوجلا

 نيسلا فرح

 .د /جيرختو قيلعتو قيقحت . يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلل : ( ينزملا ةياور ) نئسلا
 مولع ةسسؤم « ةيدوعسلا - ةدج « ةيمالسإلا ةفاقثلل ةلبقلا راد . رطاخ الم ميهاربإ ليلخ

 .م1949 /ها 509 : ماع « ىلوألا ةعبطلا « ةيروس - قشمد « نآرقلا

 سيردإ نب دمحم مامإلل : ( ينزملا مامإلا نع يواحطلا مامإلا ةياور ) ةروثأملا نئسلا
 « نانبل - توريب « ةفرعملا راد . يجعلق نيمأ يطعملا دبع .د /قيلعتو جيرخت ١ يعفاشلا

 .م1987 //ه5455١ : ماع . ىلوألا ةعبطلا

 . طوؤنرألا بيعش /قيقحت ٠ يهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم مامإلل : ءالبنلا مالعأ ريس

 .اه5٠14١؟ : ماع « ةيناثلا ةعبطلا « نانئبل - توريب « ةلاسرلا ةسسؤم

 . ديبع دمحأ /قيقحت : زيزعلا دبع نب رمع ةريس
 « ةيملعلا بتكلا راد . يجرطم دومحم : ( مألا باتك ةمدقم ) هرصعو يعفاشلا مامإلا ةريس

 .م1991” /ها 5151" : ماع « ىلوألا ةعبطلا « نانبل-توريب

 عبط « ذنهلا . ةينامثعلا فراعملا ةرئاد . يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ مامإلل : ىربكلا نئسلا

 .ها7 41 :ماع

 راثملا ةبتكم . بلاط وبأ دمحم ليلخو . كلم دمحم ردب : يعفاشلا ركف يف يوبرتلا قبسلا

 .م19849١ /ه1404١ : ماع « ىلوألا ةعبطلا « تيوكلا « ةيمالسإلا

 نيشلا فرح

 . يوونلا فرش نب نيدلا يبحم مامولل : ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش
 ةعابطلل ملعلا راد « يطويسلا نيدلا لالج مامإلل ( نتملا ) : اهحرش عم هفيرشلا لئامشلا

 :(اهحرش )و ءم١9191١/ه7١541١ : ماع . ىلوألا ةعبطلا . ةيدوعسلا - ةدج « رشنلاو

 . يوانمللا فوؤرلا دبع نب دمحم مامولل

 - ةرهاقلا « يبرعلا ركفلا راد ء ةرهز وبأ دمحم : ههقفو هؤارآ « هرصعو هتايح يعفاشلا

 .م19448١ /ه751١1/ : ماع « ةيناثلا ةعبطلا ء رصم

 « ركاش دمحم دمحأ /قيقحت ١ يفنحلا زعلا يبأ نب يلع نب يلع مامإلل : ةيواحطلا حرش

 . ه54148١ : ماع عبط « ةيدوعسلا - ضايرلا , فاقوألاو ةيمالسإلا نوؤشلا ةرازو

 ةبتكمو ١ رصم - ةرهاقلا ١ ةيميت نبا ةبتكم . يرثألا يرصملا تافرع نب دمحم نب يدجب

 .م1997١/ه15415 : ماع « ىلوألا ةعبطلا , ةيدوعسلا - ةدجي ملعلا
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 بتكلا ءايحإ راد « ىلوألا ةعبطلا ٠ يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع : ءارعشلاو رعشلا

 .ه11584١ : ماع عبط « ةيبرعلا

 داصلا فرح

 دومحم /قيقحت ٠ يزوجلا نب يلع نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ مامإلل : ةوفصلا ةوفص
 .م 191/9 : ماع عبط « نانبل - توريب « ةفرعملا راد « يروخاف

 ءاطلا فرح

 .د /هب ىنتعاو هححص « يقشمدلا ةبهش يضاق نبا نيدلا يقت مامولل : ةيعفاشلا تاقبط

 .م1941 /ها451/ : ماع عبط « نانبل - توريب « ةودنلا راد « ناخ ميلعلا دبع ظفاحلا

 نباب فورعملا « يروزرهشلا نمحرلا دبع نب نامثع مامؤلل : ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط

 نمحرلا دبع نب فسوي /هحقنو هلوصأ ضيب ٠ يوونلا مامإلا /هبترو هبّده . حالصلا

 ةعبطلا ٠ بيجن يلع نيدلا يبحم /هيلع قلعو هققح « نانبل - توريب « رئاشبلا راد « يريخ
 .م1967 /ها 411" : ماع « ىلوألا

 .د /قيقحت . يكبسلا يفاكلا دبع نب يلع نب باهولا دبع مامإلل : ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

 .ىلوألا ةعبطلا . رصم - ةرهاقلا « هاكرشو يلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم .يحانطلا .د و ولحلا

 ء دمحم يلع /قيقحت . يطويسلا نمحرلا دبع نب نيدلا لالج مامإلل : نيرسفملا تاقبط

 . ىلوألا ةعبطلا « ةبهو ةبتكم

 نيعلا فرح

 ةعماج ةعبطم . رصم - ةرهاقلا . قرشلا ةضهن ةبتكم « هتاحش هللا دبع .د : ريسفتلا مولع

 .م1945 : ماع « ةرهاقلا

 ءافلا فرح

 : ماع « ىلوألا ةعبطلا « ةيبرعلا تارامإلا - يبد . يضرعلا هللا دبع : يعفاشلا باحر يف

 .م15860/ه6

 رادلا « ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ مامولل : يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف

 . رصم - ةرهاقلا « ةيفلسلا

 « راطعلا نب نيدلا ءالع /هذيملت بيترت : ( ةروثنملا لئاسملاب ) ةامسملا يوونلا مامإلا ىواتف

 مامإلا ةبتكمو « ةيدوعسلا - ةدج «. ةيمالسإلا رئاشبلا راد . راجحلا دمحم /قيلعتو قيقحت

 .م٠194 /ه١41١ : ماع . ةسماخلا ةعبطلا . ةيدوعسلا - ضايرلا . يعفاشلا

 . روكشلا دبع نبا مامإلل : ملسم حرشب توممحرلا حئاوف
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 توريب « ةيمالسإلا رئاشبلا راد « يولهدلا هللا يلو مامإلل : ريسفتلا لوصأ يف ريبكلا زوفلا

 .م1941/ : ماع « ةيناثلا ةعبطلا « نانبل -

 « نانبل - توريب « ةفرعملا راد . يلشعرملا نمحرلا دبع فسوي .د /دادعإ : مألا سراهف

 .م1948/ه1 104: ماع « ىلوألا ةعبطلا

 عبط « ةيدوعسلا - ضايرلا « ةيلودلا راكفألا تيب : لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم سراهف
 .م19417/ه١1147 : ماع

 فاكلا فرح

 عبط « تاداعسلا راد « ( ينيطنطسقلا هللا دبع نب ىفطصم ) ةفيلخ يجاح : نونظلا فشك

 1 .ها١٠ : ماع

 نب ليعامسإ : سانلا ةنسلأ ىلع ثيداحألا نم رهتشا امع سابلإلا ليزمو ءافخلا فشك

 /ه04٠14١ : ماع « ةثلاثلا ةعبطلا « نانبل - توريب « ةيملعلا بتكلا راد « ينولجعلا دمحم

 ما

 ماللا فرح

 «ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا ءيراصنألا مركم نب دمحم نيدلا لامج روظنم نبال :برعلا ناسل

 . رصم - ةرهاقلا . ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلاو

 « يمالسإلا بتكملا , غابصلا يفطل نب دمحم .د : ريسفتلا تاهاجتاو نآرقلا مولع يف تاحن

 .م1987 /ه1405١ : ماع , ةيناثلا ةعبطلا . نانبل - توريب

  يدادغبلا ميهاربإ نب دمحم نب يلع : ( نزاخلا ريسفت ) ليزنتلا يناعم يف ليوأتلا بابل

 . نائبل - توريب « ركفلا راد

 ميملا فرح

 « ةيمالسإلا ةبتكملا . دمحأ هللا فلخ دمحمو ٠ يحلاوصلا ةيطعو ٠ رصتنم ميلحلادبع

 .م191/7 /ه747١ : ماع  ةيناثلا ةعبطلا « ايكرت - لوبناتسا

 : ماع عبط « نانبل - توريب « نانبل ةبتكم ٠ يمويفلا يلع نب دمحم نب دمحأ : ريثملا حابصملا

 .ماة41/

 راد « روزرز ناندع .د /قيقحت ٠ ينارحلا ةيميت نب دمحأ مامإلل : ريسفتلا لوصأ يف ةمدقم

 .م 178١ : ماع « ىلوألا ةعبطلا « تيوكلا « ميركلا نآرقلا

 ءايحإ راد « يقابلا دبع داؤف دمحم /قيقحت ٠ يحبصألا سنأ نب كلام مامإلل : أطوملا

 .ه١/111١ : ماع عبط « ةيبرعلا بتكلا
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 ١ يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد « يزارلا رخفلا مامإلل : ( ريبكلا ريسفتلا ) بيغلا حيتافم

 . ةثلاثلا ةعبطلا « نانبل - توريب

 . يربطلا ريرج نب دمحم مامولل : ريبكلا دنسملا

 « ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد . يناقرزلا ميظعلا دبع دمحم : نآرقلا مولع يف نافرعلا لهانم

 . رصم - ةرهاقلا

 سيردإ نب دمحم مامإلل : ( ينزملا رصتخم بيترت ىلع جرحم ) راثآلاو نئسلا ةفرعم

 بتكلا راد . نسح يورك ديس /قيقحت ٠ يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ /فينصت .يعفاشلا

 .م19941 /ها 841١1 : ماع . ىلوألا ةعبطلا « نانبل - توريب « ةيملعلا

 ةعبطلا « نائبل - توريب « نييالملل ملعلا راد , نيمألا ىحي فيرش : ةانثملا ظافلألا مجعم

 .م154؟ : ماع « لوألا

 . نانبل - توريب . قرشتسملا راد « يومحلا توقايل : ءابدألا مجنعم

 راد « « زارد هللا دبع /حرش « يطاشلا قاحسإ وبأ مامإلل : ةعيرشلا لوصأ يف تاقفاوملا

 . نانبل - توريب « ةفرعملا

 . يوونلا فرش نب نيدلا يبحم مامإلل : عومجملا

 ءرصم - ةرهاقلا « رشنلل ةوحصلا راد « يودنلا نسحلا وبأ : ةينآرقلا تاساردلا ىلإ لخدملا

 .م1945/ه1145 : ماع « ىلوألا ةعبطلا

 - توريب « ةيملعلا بتكلا راد « يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلل : يعفاشلا مامإلا دنسم

 .م٠1948 /ها٠٠14١ : ماع « ىلوألا ةعبطلا « نانبل

 راد « يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلل : ( ينزملا رصتخم عم عوبطم ) يعفاشلا مامإلا دنسم

 . نانبل - توريب ءرشنلاو ةعابطلل ةفرعملا
 لآ زيزعلا دبع نب حلاص /ةعجارمو فارشإ :(ةتسلا بتكلا) فيرشلا ثيدحلا ةعوسوم

 ةعبطلا ٠ ةيدوعسلا - ضايرلا « مالسلا رادو « ةيروس - قشمد « ءاحيفلا راد « خيشلا

 .م١٠٠1 /ه١411١ : ماع « ةثلاثلا

 - ضايرلا « ةيلودلا راكفألا تيب « لبنح نب دمحأ مامإلل : لبنح نب دمحأ مامإلا دئسم

 .م١١٠١/ه55١؟57 : ماع عبط « ةيدوعسلا

 . يطاشلا مامإلل : تاقفاوملا

 « ةيدوعسلا - ضايرلا « عيزوتلاو رشنلل ةعوسوملا لامعأ ةسسؤم : ةيملاعلا ةيبرعلا ةعوسوملا

 .م1998١ //ه١ 419 : ماع , ةيناثلا ةعبطلا

 . ةعبارلا ةعبطلا . نودلخ نب نمحرلا دبع : نودلخ نبا ةمدقم

 : ماع « ةيئاثلا ةعبطلا « نانبل - توريب « ميركلا نآرقلا راد « انبلا نسح : ريسفتلا يف ةمدقم

 .م1505/ه4
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 ١ يلع ديسلاو « شارقنلا دومحم .د : ثيدحلا رصعلا ىلإ لوألا رصعلا نم نيرسفملا جهانم

 .م1985 /ه11401/ : ماع . لوألا ةعبطلا « ةيدوعسلا - ةديرب « ةضهنلا ةبتكم

 مساق دمحم نب نمحرلا دبع /بيترتو عمج , ينارحلا ةيميت نبا دمحأ مامإلل : ىواتفلا عومجم

 : ماع عبط « نيفيرشلا نيمرحلا نوؤشل ةماعلا ةسائرلا فارشإب دمحم هدلوو . يمصاعلا

 اه

 .د /هرشن « نيقرشتسملا نم فيفل همظنو هبتر : يوبنلا ثيدحلا ظافلأل سرهفملا مجعملا

 .م 1975 : ماع عبط « ايناملأ - نديل « ليرب ةبتكم ء جنسنم .ب.ي .د و . . كنسنو .ي.أ

 ةسسؤم . ضهيون لداع : ( رضاحلا رصعلا ىتح مالسإلا ردص نم ) نيرسفملا مجعم

 .م1988١ /ه509١ : ماع « ىلوألا ةعبطلا « نانبل - توريب « ةيفاقثلا ضهيون

 . رصم - ةرهاقلا « ةثيدحلا بتكلا راد « يهذلا نيسح نب دمحم مامولل : لادتعالا نازيم

 .ها11857 : ماع عبط

 «يسلدنألا يركبلا زيزعلا دبع نب هّللا دبع : عضاوملاو دالبلا ءامسأ نم مجعتسا ام مجعم

 .م1556 /ه117514 : ماع « نانبل - توريب « بتكلا ملاع ء اقسلا ىفطصم /هققح

 «ةيدوعسلا - ضايرلا « ملسملا راد ,ملسم ىفطصم .د :( ةباحصلا رصع ) نيرسفملا جهانم

 .ه1516١ : ماع « ىلوألا ةعبطلا

 ديمحلا دبعو . يروخاف دومحم /هققح . يزّرطملا نيدلا رصان : برغمْلا بيترت يف برغملا
 .م191/9 /ه11989 : ماع . ىلوألا ةعبطلا « ةيروس - بلح « ديز نب ةماسأ ةبتكم « راتختم

 . يريطلا ريرج نب دمحم مامإلل : يربطلا مامإلا ريسفت ةمدقم

 « رطاخ الم ميهاربإ ليلخ .د /قيقحت . ريثك نب رمع نب ليعامسإ مامإلل : يعفاشلا بقانم
 .م1997١ /ه7١5١ : ماع « ىلوألا ةعبطلا « ةيدوعسلا - ضايرلا « يعفاشلا مامإلا ةبتكم

 . رقص دمحأ ديسلا /قيقحت « يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ مامإلل : يعفاشلا بقانم

 .ها41"1/ : ماع عبط « نانبل - توريب . باتكلا راد . يمثيهلا مامؤلل : دئاوزلا عمجم

 دج مامولل : ( يعفاشلا دئسم حرش يف يعفاشلا باتك نم ذوخأم ) يعفاشلا مامإلا بقانم

 ةلبقلا راد ء رطاخ الم ميهاربإ ليلخ .د /قيقحت . يرزجلا ريثألا نب دمحم نب كرابملا نيدلا

 « ىلوألا ةعبطلا ٠ ةيروس - قشمد « نآرقلا مولع ةسسؤم « ةيدوعسلا - ةدج « ةيمالسإلا
 .م0١198 /ها١٠4١ : ماع

 دبع داؤف دومحم /ةيبرعلا ىلإ هلقن ,« كنسنف .ي.آ .د /ةيزيلكنإلاب هعضو : ةنسلا زونك حاتفم

 .م1991 /ه١141١ : ماع « ىلوألا ةعبطلا ء رصم - ةرهاقلا « ثيدحلا راد « يقابلا

 راد . راجنلا يرهز دمحم /ححصم « ينزملا ىيحي نب ليعامسإ مامإلل : ينزملا مامإلا رصتخم

 . نائبل - توريب «ء رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا

 ه١١



 واولا فرح

 مولعلا راد ءوتسم بيد نيدلا يبحمو . اغبلا بيد ىفطصم .د : نآرقلا مولع يف حضاولا ١4-

 .م1995/ه1١51١/ :ماع «ىلوألا ةعبطلا . ةيروس - قشمد « بيطلا ملكلا رادو « ةيناسنإلا

 لوبناتسا « غنيرديإ .-س /ءانتعاب . يدفصلا كبيأ نب ليلخ نيدلا حالصل : تايفولاب يفاولا -54

 .م ١1949 : ماع . فراعملا ةعبطم « ايكرت -

 دبع دمحم /قيقحت ٠ ناكلخ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش : نامزلا ءابنأو نايعألا تايفو -

 . ديمحلا

 تايرودلاو تالجملا

 ةنسلا ء م1996 /ه415١ : نابعش (71) ددعلا : ةيمالسإلا تاساردلاو ةعيرشلا ةلحم 0١-

 نم يناثلا فصنلا لالخ ريسفتلا يف ىلوألا تانودملا نع تاحمل : ناونعب لاقم « ةرشاعلا

 . سامره ليعامسإ قازرلا دبع .د . يرجه لا لوألا نرقلا
 ١57 : دادعألا رهزألا ةلجم -5

 لوصا ملع عضاو يعفاشلا : ناونعب لاقم ء م1974 /ه1704 : ماعل رفص )١( -أ

 . يمويب يماس ديمحلا دبع « هقفلا

 امئإو ٠ رصمب رثأتي مل يعفاشلا : ناونعب لاقم ء م٠155 /ه١175 : ماعل رفص ١١( -ب

 . يندملا دمحم نب دمحم . هب رصم ترثأت

 نيب يعفاشلا مامإلا : ناونعب لاقم ء م١154 /ه٠175١ : ماعل لوألا عيبر (") -ج

 . يكبسلا فيطللا دبع . ثيدحلاو ميدقلا

 : ناونعب لاقم .« م19194/ه799١ : ماعل ىلوألا ىدامج (77) ددعلا : لصيفلا ةلجم -147*

 . روكدم مالس دمحم .د . يهقفلا هجهنمو ةنسلا رصان يعفاشلا

 ١؟ه١٠6





 غ0 ااا رصمو ماشلا يف ريسفتلا ةسردم

 000 ااااا ااا ا ؟يعفاشلا مامإلا ريسفت عمج ىلإ دحأ قبس له
 221100 يقهيبلا مامولل نآرقلا ماكحأ باتك -

 000 لا ىروشلا يدجمل يعفاشلا ريسفت باتك 11

 00 باتكلا ىلع انتاظحالم -
 0000 اا اا ل ةعبطلا ىلع انتاظحالم -

 ريسفتلا 4 يعفاشلا جهنم : لوألا مسقلا

 111100 يعفاشلا مامإلا دنع ريسفتلا رداصم :لوألا لصفلا

 ض1 300110101000000

 1110000 نيمسق ىلإ ةعيرشلا ملع ميسقت -

 521100 يعفاشلا مامإلا كدلنع ملعلا بتارم -_-

 21100 ااا نآرقلاب نآرقلل ةريسفت

 -  هريسفتو نآرقلا يف يعفاشلا ةعارب 0000

 - صوصخلاو مومعلا ثيح نم نآرقلا ظافلأل هميسقت 000

 0171700000 نآرقلاب نآرقلل هريسفت نم جذامف -

 32311 1 1 1 1 111 ةّئسلاب نآرقلل هريسقت

 )010 يي ميركلا نآرقلا يف نايبلا هوجو -

 00110 هللا باتك نم يعفاشلا مامإلا دنع ةّنسلا ةلزنم -
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 1001 ةئسلاب نآرقلل هريسفت نم جذامن .-

 األ 0 ممم همم معمم ممم مم هم همم مم همم هم هم هع م همم م ممم م ممم عامجإلاب نآرقلل هريسفت

 أ .لول  مطم هو مم وم ممم ممم مم ممم همم مم ممم مم هموم همم همم همم همم موقق هدنع عامجإلا فيرعت -

 18 0 ممم م مم ممم همم هم هم قمم م ممم هم مهم ةلدآلا عم هب ذخألا مكح -

 0 يعفاشلا مامإلا دنع عامجإلا يف ربتعملا -

 0 ااا ااا سايقلاب نآرقلل هريسفت

 ل 0 ع عم ممم هو م يعفاشلا مامإلا دنع سايقلا ةلزنم -

 قل لطم ف ممم همم ممم ممم مهم ممم ممم هم ممم ممم همم م مومف عامجإلا ةيجحل هتشقانم -

 1 ممم م مم م همم هم ممل يعفاشلا مامإلا دنع سئاقلا طورش -

 1/1 ممم ممم ممل سايقلا يف فالخلا مذي نم ىلع يعفاشلا در -

 اا 6 ممم ممم ممم همم همم ممم سايقلاب ميركلا نآرقلل هريسفت نم جذامن -

 19/6 م ممم هعمل اهيلع ساقي ال يتلا صوصنلا لوح ةظحالم -

 غ1 ااا ةباحصلا لاوقأب نآرقلل هريسفت

 غ1 ةباحصلا لاوقأ ىلإ يعفاشلا ةرظن - 

 1/4 عم ممم هموم ةباحصلا لاوقأ ةيجح يف يعفاشلا يأر -

 0 اا ا ةباحصلا لاوقأب نآرقلل هريسفت نم جذامن -

 ألا 0ع م مم ممم ممم معمم همم هم همم هم همم ةمئألاو نيعباتلا لاوقأب نآرقلل هريسفت

 ألا مم مومو ممم ؟يعفاشلا دنع ةجح ةمئألاو نيعباتلا لاوقأ له -

 0 مهرصاع نيذلا نيعباتلا حدم يف هل لاوقأ. -

 200 اهبيلاسأو ةيبرعلا ةغللاب نآرقلل هريسفت

 200 ريسفتلا يف ةغلل يعفاشلا مادختسا ةيفيك -

 0 ااا ةغللا يف ةجح يعفاشلا نأ ىلع ءاملعلا ءانث - 

 طل 0 معمم ممم ممم ممم همم ممم همم بتكلا فيلأت يف هتقيرط -

 01 ةيبرعلا ةغللاب نآرقلل هريسفت نم جذامن -

 1 م ع ع م هع م مل ريسفتلا يف يعفاشلا مامإلا فقاوم :يناثلا لصفلا

 48 م عع ع ع ص ع م م هع ع همم هم م هم همم ديهمت

 1 م مم م م همم همم مم داقتعالا لوصأب ةقلعتملا تايآلا نم هفقوم

 4ك ل مال ف وم همم همم ةق ممم ممم ممم مم ممم م ممم ممم موو ةئجرملا ىلع هّدرو ناميإلا يف هبهذم هس
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 غ0 هتافصو هّللا ءامسأ يف هبهذم -

 ... نآرقلا قلخ يف ةلزتعملا ىلع درلا يف هبهذم -_

 00 هّلل ةثيشملا تابثإ يف هبهذم -

 ل دابعلا لاعفأ قلخخو ردقلا يف هبهذم -

 ا ةمايقلا موي هّلل ةيؤرلا تابثإ يف هبهذم -

 00 نجلا ةيؤر تابثإ يف هبهذم -

 ل ةلاضلا قرفلاو مالكلا لهأ يف هبهذم -

 كلذ يف قلعتي امو فِي ينلا ليضفت يف هبهذم -

 .. مهنيب لصح امو ماركلا ةباحصلا يف هبهذم -

 1111000 ماكحألا تايآ نم هفقوم

 00 ماكحألا تايآ نم هفقوم صخلم -

 خسنلا نم هفقوم

 2111100 خسنلا يف هتدعاق

 00 خسنلا ةدعاق ىلع ةلدألا

 مل خسنلا يف يعفاشلا مالك صخلم

 ناسحتسالا نم هفقوم

 فوم ناسحتسالا لاطبإ ىلع يعفاشلا ةلدأ

 قمل ممل هذنع مومأملاو ضوفرملا ناسحتسالا

 0 ناسحتسالاب نآرقلل هريسفت

 نآرقلا يف دراولا خوسنم لاو خسانلل ةنسلا نايب
00 

 0 ا

 0 ا

 2000 ا ا ا ا ا ا 0 0 002 00

 00 ا

00 

0 

 0100 هريسفت صئاصخو ريسفتلا يف يعفاشلا راثآ :ثلاثلا لصفلا
 530 0*7 1010100000 ديهمت
 مامإلا راثآ

 للم ممر ةة ممم ممم هذيمالتو هعابتأ نم هب اورثأت نم

 .. هذيمالت بتكو هبتك قيرط نع هب اورثأت نم
 ك3 ةيهقفلا تاداهتجالاو ريسفتلا ملع يف هرثأ
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 0310000 يعفاشلا مامإلا ريسفت صئاصخ
 0 ريسفتلا ملع يف ةمهم دعاوقل هسيسأتو يعفاشلا مامإلا ةناكم :عبارلا لصفلا
 3100000900000 ديهت

 2000 هريسفت ةيمهأو ريسفتلا يف يعفاشلا مامإلا ةناكم
 0 هللا باتك ريسفت يف يعفاشلا ةناكم -

 201000 يعفاشلا مامإلا ريسفت ةيمهأ -
 000 ريسفتلا ملع يف ةمهم دعاوقل يعفاشلا سيسأت

 2111000 ريسفتلا يف اهيلع راس ىتلا دعاوقلا مهأ -

 ك1 ا ةماع دعاوق -
 110101011111 هب قحلي امو ريسفتلا يف دعاوق -

 1211111111 ملاع لكل حلصتو يعفاشلاب ةصاخ دعاوف -

 000 قيقحتلاو ةساردلاو عمجلا نم ترهظ ىلا جئانتلا -

 1011000 اهب ذخألاو اهتاعارم مزلي ىتلا تايصوتلا -

 يعفشاشلا مامإلا ريسفت :يناثلا مسقلا

 537090010000000 ةرقبلا ةروس ريسفت

 00111111 ةدئاملا ةروس ريسفت

 010000000000 ز ز ]| ]#]#ز 111111 ماعنألا ةروس ريسفت

 533010 فارعألا ةروس رسفت

 #53 00101 1 1 0000 لافنألا ةروس ريسفت



 030 جحلا ةروس ريسفت

 2 ةدجسلا روس ريسفت

 5 رطاف ةروس ريسفت

 ك0 ايا ا يا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا

 ك0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

 ك0 اا اا ا اا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0

 هاا ااا اا ااا مور موو ممر مر هم يف مم وم موو رو رم مم م مف ف م والو

 نتن رت درء راه يره رون هر هه و مراه و هر فهر هه مامر هيرو ووو م مي اورو روفر ووو ووو وة يومي هية وو ومو موون فففو

 2000 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

 00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

 ك0 ااا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 00000---
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 هوو اا ووو مد ووم وف ويمر مم ممم مرو و مو فو ففامل حتنفلا ةروس ريسفت

 00 ةعقاولا ةروس ريسفت

 ك0 اا ا ةلداجما ةروس ريسفت

 وام امر امم امو مر مومو مر مم هرم رو وم مم ممم معمول ملقلا ةروس ريسفت
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 02121111101 0 0 ز1

 مرةءء نم ءري وم ممر وم مة يم وموفم

 غ0 يي ا



 ميم ممم وم ءيم يمة روففوو نيففطملا ةروس ريسفت

 ص010 ةنيبلا ةروس ريسفنت

 ص000 شيرق ةروس ريسفت

 201000 نوعاملا ةروس ريسفت

 000 نورفاكلا ةروس ريسفت

 000 صاللخإلا ةروس ريسفت

 00 ةماعلا سراهفلا

 يمت تر مر مام رنيه روم ممر ء نر وروي رو مهو ووو هم هرم وو ور اف هم وة ء ووو ههه ممل
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